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முன்னுகர

இந்தேப் பிரததேமாஷ நன்னமாளில் ‘மமாததேவன் மலர்த்ததேமாகக’ என்ற என்னுகடைய 
மின்னூல் தவளியமாகிறத. சிவதபருமமாகனப்பற்றிய நூறு மரபுப்பமாக்களின் ததேமாகுப்பு 
இத. கீதழே உள்ள இகணேப்பில் இதேகன இலவசமமாகத் தேரவிறக்கம் (டைவுன்தலமாட்) 
தசய்யலமாம். வமாசித்த உங்கள் கருத்தககளச் தசமால்லுங்கள், பிறருடைன் 
பகிர்ந்ததகமாள்ளுங்கள். நன்றி.

இப்பமாக்ககள ஃதபஸ்புக்கில் எழுதிவந்தேதபமாத மிகச்சில நண்பர்கதள வமாசித்தேமார்கள், 
அத எதிர்பமார்க்கக்கூடியததேமான், இயன்றவகர எளிகமப்படுத்தி எழுதினமாலும் 
தேமிழின் தசமால்வளத்கதே நமாம் தேகலமுகறக்குத் தேகலமுகற 
இழேந்ததகமாண்டிருக்கிதறமாம், எனதவ ஒவ்தவமாரு பமாடைலிலும் சில தசமாற்கதளனும் 
புரியமாதேகவயமாக இருந்தவிடும், ஆகதவ, பமாடைகல முழுக்க அனுபவிக்க இயலமாத.

ஆகதவ, சில நண்பர்கள் தகமாரியபடி அருஞ்தசமாற்தபமாருகளயும் பமாடைலுடைன் தேந்ததேன், 
ஆனமால் பல நமாட்களில் (குறிப்பமாக, தவளியூரிலிருந்த தசல்தபசிமூலம் பமாடைல்ககளப் 
பதிவு தசய்யும்தபமாத) அத சமாத்தியமில்லமாமல் தபமானத.

இந்நிகலயில், இப்பமாடைல்ககளத் ததேமாகுக்கும் எண்ணேம் வந்தேதபமாத, உகரகயயும் 
தசர்த்தத் தேரலமாம் என்று தயமாசித்ததேன், இதேனமால் இன்னும் சிலர் (முன்பு தேயங்கி 
விலகியவர்கள்) வமாசிப்பமார்கள் என்ற ஆகசதேமான்.

ஆகசபற்றி அகறயலுற்றவர்கதளல்லமாம் கம்பனமாகிவிடைமுடியமாத, எனினும், 
ஆகசவிடைக் கற்றுத்தேருபவகரப்பற்றிப் பமாடை ஆகசப்படுவதில் தேவறில்கல என்று 
நிகனக்கிதறன். என்னமாலியன்ற சிறு முயற்சி இத. சரிதயமா, பிகழேதயமா, இனி இத 
என்னதில்கல.

என். தசமாக்கன்

நவம்பர் 15, 2017
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அணிந்தகர

சிவக்கனியின் சமாரமுண்ணும் தேமாகத்தின் ஈரவுணேர்கவதய பக்தி என்பர். பல்லமாயிரம் 
ஆண்டுகளமாய் தசமால்லமாயிரம் ஆண்டை அருளமாளர்களின் உயிதரழுத்தகள் "சிவம்" 
எனும் மூன்தறழுத்தகள்.

அந்தே சிவலஹரியில் ஆழும் ஆவலும் அளவிலமாக் கமாதேலும் தகமாண்டை நண்பர் தசமாக்கன்
சிவதபருமமானுக்கு சமார்த்தியுள்ள பமாமமாகலகள் இந்தேப் பமாடைல்கள்.

இலக்கணேத்தில் பற்பல அணிகள் உள்ளன .அவற்றில் தேகலயமாயத தேற்குறிப்தபற்ற 
அணி. ஆனமால் பக்திக் கவிகதேயில் அணியிலக்கணேத்கதேத் தேமாண்டி பணிவிலக்கணேம் 
பரிமளிக்கும்.

சிவன் யமாகனயின் ததேமாகல உரித்தே கமாரணேத்கதே தேற்குறிப்தபற்றமமாய் தகமாண்டு பமாடும் 
தசமாக்கன், உஆகனத்ததேமால் தபமாலதவ தேன் உள்ளமும் சிவனுக்குப் பயன்படுமமா என்று 
பரிசீலிக்க மன்றமாடுகிறமார்.

மதேம்பிடித்த ஓடிவந்தே மமாத்ததேமாகலத் தேமானுரித்தேமாய்,

கதேகதேப்பு ததேடிகனதயமா கயிகலமகலக் குளிரினிதல?

இதேயதமனக் கல்தகமாண்டை என்தேகலயில் மலரடிகள்

பதேமமாக கவத்திடைய்யமா பமாதேந்ததேய் பமாகறதயன.

இததே சம்பவத்கதே உணேர்த்தம் இன்தனமாரு பமாடைல் இவரின் ததேமாகுப்பில்..

வல்லமாகனத் ததேமாலுரித்தே வள்ளலவன், கடைல்தேந்தே

அல்வண்ணேத்(த) ஆலத்கதே அருந்தியவன், நமால்வருக்குக்

கல்லமாலின் கீழ,ஞமானம் கற்பித்ததேமான், நமாற்புலவர்

தசமால்கலத்தேன் இல்தலன்ற தசமாதியிகன வமாழத்தததம!

திரும்பத் திரும்ப பமாடி ரசிக்கத்தேக்க பமாடைல். இதில் முதேல் வரிகயப் பமாருங்கள்.
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வல்லமாகனத் ததேமாலுரித்தே வள்ளலவன்

இதேற்கு, வல்லகம மிக்க யமாகனகயத் ததேமாலுரித்தேவன் என்றும் ஒரு தபமாருள். தேன்  
வல்லகம தபசித் திரிபவர்ககளத் ததேமாலுரிப்பவன் என்றும் ஒரு தபமாருள்.

பகழேய புரமாணேத் ததேமான்மங்ககள புதிய தமமாழியில் சுகமமாக தசமால்லும் பமாங்கு 
தசமாக்கனிடைம் உள்ளத. அரியும் அயனும் அடிமுடி ததேடியகதே இப்படிச் தசமால்கிறமார் 
இவர்

உயர்ந்தேவர் எவதரன உரசிய இருவரும்

மயங்கிடைச் சுடைதரமாளி மகலதயன வளர்ந்தேவன்,

அயர்ந்தேவர் பணிந்தேதம் அருள்மகழே தபமாழிந்தேவன்,

இயங்கிடும், உகறந்திடும் எதேனிலும் இருப்பவன்.

ஒதர தசமால் திரும்பத் திரும்ப வந்த தவறுவிதேமமான தபமாருள்தேரும்படி பமாடுகிற 
முகறகம ஒன்றுண்டு. அந்தே உத்திகயயும் தசமாக்கன் தவற்றிகரமமாகக் 
ககயமாண்டிருக்கிறமார்.

அம்பலத்தப் தபருமமானமார் ஆனந்தே நடைமமாடை,

அம்பகனய கூர்விழியமாள் அகதேரசித்தக் களித்திருக்க,

அம்பகணேயும் திருச்சகடையும் அவதரமாடு தசர்ந்தேமாடை,

அம்பரமன் என்தறத்தி அன்பதரல்லமாம் கரங்குவிக்க,

அம்தபடுத்தப் புரதமரித்தே அழேகுவிரல் முத்திகரயும்

அம்பலத்கதே ஆளுகின்ற அருட்தேமாளின் அடைவுகளும்

அம்பு,மதி அவருடைதன அபினயிக்கும் தபதரழிலும்

அம்பரமன் நடைங்கண்டு அடிதயமாங்கள் உருகுவதம்
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ஆனமால் ஒதர பமாடைலில் ஒவ்தவமார் அடியிலும் தவறுதபமாருட்கள் தேரும் ஒதர 
தசமால்கலப் பயன்படுத்தே முற்பட்டு அந்தே முயற்சி முற்றுப் தபறமாமல் விட்டு 
விட்டைததேமான் ஏதனன்று புரியவில்கல.

நதிச்சகடையன் தபர்தசமால்ல நதிவிழியில் பமாய்வததேன்ன,

மதிச்சகடையன் புகழதசமால்ல மதிதபருகி உயர்வததேன்ன,

கதிச்சகடையன் சீர்தசமால்லக் கழேல்தவட்கக மலர்வததேன்ன,

பதிச்சகடையன் ஊர்தசமால்லப் பணிந்தமனம் தநகிழவததேன்ன!

இந்தேப் பமாடைலில் முதேலடியி,ல் நதி எனும் தசமால் இருமுகறயும் ஒதர தபமாருளில் 
வருகிறத. இரண்டைமாம் அடியில் மதி எனும் தசமால் இருதவறு தபமாருள் தேருகிறத. 

இதேனமால் உந்தேப்பட்டு அடுத்தே இரண்டைடிககள என்தபமாக்கில் எழுதிப் பமார்த்ததேன்

கதிச்சகடையன் சீர்கழேல்கள் கதிதயனதவ கிகடைத்தேததேன்ன

பதிச்சகடையன் திருவடிகள் பதித்தேமனம் தநகிழவததேன்ன

இந்தேத் ததேமாககயில் உள்ள பமாடைல்களிதலதய என்கன மிகவும் கவர்ந்தே பமாடைல் இத

விண்ணேவரும் பல்முனியும் தவண்டுகிற தபமான்னுருவன்,

தபண்கணேயிடைங் தகமாண்டைகுரு, தபதேமிலி, ஞமானமகழே,

மண்சுமந்த பிட்டுவந்தே கமக்கழுத்தேன், ஆலருந்தி,

வண்டுககளப் தபமால்பரமன், வள்ளலடி தமமாய்த்திடுவம்.

இகறவனின் இகணேயிலமாப் தபருகமககள உருகி உருகிச் தசமால்லிக் கமாட்டும் 
சுகமமான கவிகதே இத.

சிவனின் தபருகமயில் ஈடுபட்டைவர்கள் அந்தேத் திருக்கருகணேயில் திகளக்கும்படி 
அடுத்தேவர்ககள ஆற்றுப்படுத்தவத திருவருள் மரபு. இதேற்குபல்விதேமமான 
முன்னுதேமாரணேங்கள் உண்டு.
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தசமாக்கனும் அந்தே சீர்மரபில் நின்றிகசக்கும் சீர்கமயிகனக் கமாணுங்கள்

தேண்ணிலவு, பூமிதயமாடு தேகிக்கின்ற சூரியகனப்

பண்ணியவர் யமாதரங்கள் பரமதனனப் தபசுங்கள்,

உண்ணுகிற, அருந்தகிற உயர்ந்தேதபமாருள் அத்தேகனயும்

புண்ணியவர் தசய்தேதிறம் புவியறியப் பமாடுங்கள்.

கண்ணியமும் பல்லுயிர்தமல் கசிகின்ற அன்புதகமாண்டை

ததேமாண்டைதரன நகமயமாக்குந் தூயவகனப் தபமாற்றுங்கள்,

கண்தணேமான்கற உளத்தக்குள் கட்டைகமத்ததே இருளகற்றும்

தவண்சிகரத் தேமர்ந்தேகுரு, தவளடிகள் பணியுங்கள்

நண்பர் தசமாக்கனின் இந்தே முயற்சி சிவ அன்பர்களமாலும் கவியன்பர்களமாலும் தபரிதம் 
தபமாற்றப்படும் என்பதில் ஐயமில்கல . அவர்க்தகன் வமாழத்தகள்

சக்கரங்கள் ஆளுகின்ற சங்கரனமாம் தயமாகியகன

தேக்கபடி தகமாண்தடைத்தி தேமாள்பணிந்த தேமிழதசய்யும்

தசமாக்கதனனும் தபரன்பர் தசமால்மமாகல தேகனயுகந்ததே

மிக்கபல அருள்தசய்வமான் மீனமாட்சி சுந்தேரதன

அன்புடைன்

மரபின் கமந்தேன் முத்கதேயமா
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கமாப்பு

நமாடுபுகழ நர்த்தேனனின் நற்தபருகம நமான்தசமால்லக்

தகமாடுகடைய தபருஞ்தசவியன் குகரகழேல்கள் பணிகின்தறன்,

பமாடுதபமாருள் சிறப்பிகனப்தபமால் பமாடைலுந்தேமான் சிறந்திடைற்குத்

ததேடுகிதறன் அவனமாசி, திறன்தேருவமாய் எனதவங்கி.

நமாடுகளகனத்தம் புகழும்படி நர்த்தேனமமாடும் சிவதபருமமானின் நற்தபருகமகயச் 
தசமால்வதேற்கமாக, தேந்தேத்கதேயுகடைய, தபரிய தசவிககளக்தகமாண்டை விநமாயகரின் 
ஒலிதயழுப்பும் வீரக்கழேல்ககள அணிந்தே பமாதேங்ககளப் பணிகிதறன்,

இங்தக நமான் பமாடைவந்தே தபமாருள் (சிவதபருமமானின் தபருகமகள்) சிறந்தேத, 
அகதேப்தபமால என்னுகடைய பமாடைலும் சிறக்கதவண்டும், அதேற்கமாக விநமாயகரின் 
ஆசிககள நமாடுகிதறன், பமாடும் திறகன வழேங்குமமாறு அவரிடைம் ஏங்கிநிற்கிதறன்.
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நூல்

1

கமாட்டிதலமாரு தவடைனிடைம் கண்தபற்றமாய், மும்மதில்சூழ

நமாட்டிகனதய தல்லியமமாய் நசுக்கிடைதவமா? ஆங்தகமாருநமாள்

பமாட்தடைழுதம் புலவகனயுன் பணியமாளமாய் வழேக்குகரத்தேமாய்,

ஏட்டினிதல அவனுன்றன் இன்புககழேப் பமாடிடைதவமா?

தபருமமாதன, கமாட்டிதல தவடைனமான கண்ணேப்பரிடைம் ஒரு கண்கணேப் தபற்றமாதய, 
எதேற்கமாக?

மூன்று மதில்களமால் சூழேப்பட்டை நமாட்கடை(முப்புரங்ககள)த் தல்லியமமாக 
அழித்திடைத்தேமாதனமா?

அன்தறமாருநமாள், பமாட்தடைழுதம் புலவனமாகிய சுந்தேரகன உன்னுகடைய பணியமாளமாக 
அறிவித்த வழேக்குகரத்தேமாதய, எதேற்கமாக?

ஏட்டினிதல சுந்தேரன் உன்னுகடைய இனிய புககழேப் பமாடுவதேற்கமாகத்தேமாதனமா?
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2

மதேம்பிடித்த ஓடிவந்தே மமாத்ததேமாகலத் தேமானுரித்தேமாய்,

கதேகதேப்பு ததேடிகனதயமா கயிகலமகலக் குளிரினிதல?

இதேயதமனக் கல்தகமாண்டை என்தேகலயில் மலரடிகள்

பதேமமாக கவத்திடைய்யமா பமாதேந்ததேய் பமாகறதயன.

தபருமமாதன, மதேம் பிடித்த ஓடி வந்தே யமாகனயின் ததேமாகல உரித்தேமாதய, எதேற்கமாக?

கயிகலமகலயின் குளிருக்குக் கதேகதேப்கபத் ததேடித்தேமாதனமா?

கல்மனம் தகமாண்டை என்னுகடைய தேகலயிதல உன்னுகடைய மலரடிககளப் பதேமமாக 
கவத்திடுவமாய், உன்னுகடைய பமாதேங்ககளத் ததேய்க்கிற பமாகறயமாக என் தேகலகயக் 
கருதிக்தகமாள்வமாய்.
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3

வல்லமாகனத் ததேமாலுரித்தே வள்ளலவன், கடைல்தேந்தே

அல்வண்ணேத்(த) ஆலத்கதே அருந்தியவன், நமால்வருக்குக்

கல்லமாலின் கீழ,ஞமானம் கற்பித்ததேமான், நமாற்புலவர்

தசமால்கலத்தேன் இல்தலன்ற தசமாதியிகன வமாழத்தததம!

வலிய யமாகனயின் ததேமாகல உரித்தே வள்ளல், பமாற்கடைகலக் ககடைந்தேதபமாத எழுந்தே, 
இருளின் வண்ணேம் தகமாண்டை நஞ்கச அருந்தியவன், கல்லமால மரத்தின்கீழ நமான்கு 
முனிவர்களுக்கு ஞமானம் கற்பித்தேவன், அப்பர், சுந்தேரர், ஞமானசம்பந்தேர், 
மமாணிக்கவமாசகர் ஆகிய நமான்கு புலவர்களின் தசமால்கலதய தேன்னுகடைய இல்லமமாகக் 
தகமாண்டை தசமாதி, அப்தபருமமாகன வமாழத்ததவமாம்.
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4

மகலமன்னன் மகள்தகமாஞ்சும் மமாததேவன், முப்புரங்கள்

சிகலயின்றிச் சிரிப்பமாதல சிதேறடித்ததேமான், அன்தபன்னும்

வகலக்குள்தள தேமான்சிக்கும் வமாகளமீன், விகனக்கடைலில்

அகலக்கழியும் சகலருக்கும் அருள்கின்ற ததேமாணியப்பர்!

மகலயரசன் மகளமாகிய அன்கன தகமாஞ்சுகிற மமாததேவன், முப்புரங்ககள வில்லின் 
தகணேயின்றிச் சிரிப்பமாதல சிதேறடித்தேவன், அன்பு என்கிற வகலக்குள்தளமட்டுதம 
சிக்குகின்ற வமாகளமீன், விகனகள் என்னும் கடைலிதல அகலக்கழிகின்ற 
அகனவருக்கும் அருள்புரியும் ததேமாணியப்பர்.
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5

ஏறூரும் தசல்வன், ஏகழேபங் கமாளன்,

நீறூரும் தநற்றியில் நிகலக்கின்ற ததேவன்,

ஆறூரும் சகடையன், ஆரூரின் இகறவன்,

தவறூரும் உவப்பன், விழிமூன்றன், பரிவன்.

கமாகளகயத் தேன் வமாகனமமாகக் தகமாண்டை தசல்வன், உகமயம்கமகய ஒருபமாகமமாகக் 
தகமாண்டைவன், திருநீறு அணிந்தே தநற்றியிதல நிகலக்கின்ற ததேவன், கங்கக என்னும் 
நதி பமாய்கிற திருச்சகடைகயக்தகமாண்டைவன், ஆரூரில் எழுந்தேருளியிருக்கும் இகறவன், 
பிற சிவத்தேலங்களிலும் மகிழந்த தேங்குகிறவன், முக்கண்ணேன், அன்பமானவன்.
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6

பிகறதயமான்கற அணிந்ததேமான், தபருந்ததேவி தேழுவும்

ககறகண்டைன், விண்தணேமார் ககரகமாணேமாப் தபரிதயமான்,

மகறயமாவும் தபமாற்றும் மமாததேவன், தநஞ்சில்

நிகறகின்ற அமுதேன், தநகிழக்கின்ற அருளன்.

திருச்சகடையிதல பிகறநிலகவ அணிந்தேவன், தபருந்ததேவியமாகிய மகலமகள் 
தேழுவுகின்ற தபருமமான், திருக்கழுத்திதல ககறகய அணிந்தேவன், விண்தணேமாரமாலும் 
முழுக்க அறிய இயலமாதே தபரிதயமான், தவதேங்கள் அகனத்தம் தபமாற்றுகின்ற 
மமாததேவன், தநஞ்சில் நிகறந்தே அமுதேமாகத் திகழபவன், உள்ளத்கதே 
தநகிழேச்தசய்யுமளவு அருகளப் தபமாழிகிறவன்.
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7

ஐஅம்பு தகமாண்டுவந்தேமான் அன்தறமாருநமாள் மன்மதேன்,

கவஅம்பு தகமாண்டுவந்தேமான் வல்லவனமாம் பமார்த்தேன்,

கதேஅம்பு அகவயமாவும் தேளிர்தபமாலத் தவளவும்

ககஅம்பு இருந்ததேன்ன, ககடைசியிதல ததேமாற்றமார்.

அன்கறக்கு மன்மதேன் ஐந்த (மலர்) அம்புககளக் தகமாண்டுவந்தேமான், பின்னர் ஒருநமாள், 
வல்லவனமாகிய அர்ஜஜுனன் கூர்கமயமான அம்கபக் தகமாண்டுவந்தேமான்,

அவர்கள் தகமாண்டுவந்தே அம்புகதளல்லமாம் எதிரிகளின் தமனியில் கதேக்கக்கூடியகவ, 
ஆனமால், அகவ சிவதபருமமான் முன்தன தேளிர்தபமாலத் தவண்டைன, ஆகதவ, ககயில் 
அம்பு இருந்தம், அவர்கள் ததேமாற்றுப்தபமானமார்கள்.
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மலரம்பும் இரும்பம்பும் மமாததேவன் முன்தன

பலங்தகட்டுத் ததேமாற்றிந்தேப் படிவீழும் தநரம்,

குலங்கமாக்கும் மகலயம்கம தகமாலவிழி அம்பமால்

உலகமாளும் உகமதவன்றமாள், உயர்வன்தறமா அன்பு!

மன்மதேனின் மலர் அம்பும், அர்ஜஜுனனின் இரும்பு அம்பும் மமாததேவனமாகிய 
சிவதபருமமான் முன்தன பலம் தகட்டுத் ததேமாற்றுக் கீதழே விழுந்தேன,

ஆனமால் அததே தநரத்தில், நம் குலங்ககளக் கமாக்கும் மகலயம்கமயின் அழேகிய 
விழிகள் என்னும் அம்புகள் சிவதபருமமாகன தவன்றன, உலகமாளும் உகமயம்கம 
சிவதபருமமாகனத் தேன் அன்பமால் தவன்றமாள்,

மற்ற அகனத்கதேயும்விடை, அன்பல்லவமா உயர்வமானத!
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பமாய்நதி தகமாள்சகடை, பக்கலில் ஓர்விகடை,

கமாய்விழி தநற்றியில், ககமறி, உடைன்எரி,

தூய்மலர்த் திருவடி, தடியிகடை அகரமடி,

ததேமாய்கிற தவண்தபமாடி, ததேமாழுபவர் உய்பிடி.

பமாய்கின்ற நதியமாகிய கங்கககயக் தகமாள்ளுகின்ற திருச்சகடை, பக்கத்தில் கமாகள 
வமாகனம், திருதநற்றியிதல தகமாபத்கதேக் கமாட்டும் தநற்றிக்கண், ககயில் மமான் குட்டி, 
தநருப்பு, தூய மலர்ககளப்தபமான்ற திருவடி, உடைலில் பமாதி, தடி தபமான்ற இகடை 
(மகலமகள்), திருதமனிதயங்கும் திருநீறு ததேமாய்ந்திருக்கிறத, அத்தேககய 
தபருமமாகனத் ததேமாழுத பற்றுபவர்கள் உய்வமார்கள்.
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ஆல்நிழேல் அமர்வரம், ஆகனயும் நல்லுகடை,

தசல்விழி மகலமகள் தசர்கிற ததேமாதளழில்,

ததேமால்புலி அணிபரம், தள்ளிடும் ஓர்நடைம்,

சமால்புகள் ஒருதிரள் சங்கரத் திருவுரு.

கல்லமால நிழேலின்கீழ அமர்கிற வரம், ஆகனயின் ததேமாதல நல்ல உகடை, மீன்தபமான்ற 
கண்ககளயுகடைய மகலமகள் தசரும் அழேகிய திருத்ததேமாள்கள், புலித்ததேமாகல 
அணிகிற உயர்ந்தே தேன்கம, தள்ளி ஆடும் திருநடைனம், சிறப்புகள் அகனத்தம் 
ஒன்றமாகச் தசர்ந்தே சங்கரரின் திருவுருவம் இத.
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உயர்ந்தேவர் எவதரன உரசிய இருவரும்

மயங்கிடைச் சுடைதரமாளி மகலதயன வளர்ந்தேவன்,

அயர்ந்தேவர் பணிந்தேதம் அருள்மகழே தபமாழிந்தேவன்,

இயங்கிடும், உகறந்திடும் எதேனிலும் இருப்பவன்.

ஒருமுகற பிரமனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் இகடைதய ‘நம்மில் உயர்ந்தேவர் யமார்?’ என்கிற
தகள்வி எழுந்தேத. அப்தபமாத, அவர்கள் இருவரும் மயங்கும்படி சுடைதரமாளி மகலயமாக 
வளர்ந்த நின்றமார் சிவதபருமமான்,

அகதேக்கண்டு மயங்கி, அயர்ந்தே அவர்கள் இருவரும் பணிந்த வணேங்கினமார்கள், 
உடைதன அவர்களுக்கு அருள்மகழே தபமாழிந்தேமார் சிவதபருமமான்,

இப்புவியில் இயங்குகிற, உகறந்த நிற்கிற அகனத்திலும் இருப்பவர் அவதர.
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பனிமகல அமர்ந்தேவன், பரவச நடைமிடும்

தேனிதயமாரு சிறப்பினன், தேருநிழேல் முனிவருக்(கு)

இனியன வழேங்கினன், இகசதயமாடு தேமிழினில்

கனிரசக் கவிதசமாலக் கனிகுவன் மகிழந்தேவன்.

பனிமகலயில் அமர்ந்தேவர், பரவச நடைனம் ஆடும் தேனிச்சிறப்கபக் தகமாண்டைவர், 
கல்லமால நிழேலிதல அமர்ந்தே முனிவர்களுக்கு இனிய ஞமானத்கதே வழேங்கினமார், 
இகசதயமாடு கலந்தே தேமிழப்பமாடைல்ககளப் பழேச்சமாறுதபமால் இனிகமயமாகப் பமாடினமால், 
மகிழந்த கனிபவர்.
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ததேமாழுதிடும் பத்தேரின் தயர்தகடைத் தேனிதயமாரு

மழுவுடைன் தேமாவிடும் மகரயகதேக் கரங்தகமாளும்

முழுமுதேல், மகலமகள் முதேல்விகய இடைங்தகமாளும்

விழுமிய ததேவனின் விகரமலர் அடிபணி

ததேமாழுதிடும் பக்தேர்களின் தயரத்கதே நீக்குவதேற்கமாக, தேனித்தவமமான மழு, தேமாவும் 
மமான்குட்டி ஆகியவற்கறக் கரத்தில் ஏந்திய முழுமுதேல் ததேய்வம், அகனத்தக்கும் 
முதேல்வியமான மகலமககள இடைப்புறத்திதல தகமாண்டை சிறந்தே ததேவன், அவருகடைய 
நறுமணேம் மிகுந்தே, மலர்தபமான்ற திருவடிககளப் பணிதவமாம்.
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இரண்தடைமாடு மூவரில் இகடைவரு இகளஞகனச்

சரத்தினில் தவன்றவன், சகம்தவலும் கருவிகயக்

கரத்தினில் தேந்தேவன், கணேம்பல உடைன்வரு

பரகதி, தூயவள் பருகிடும் தபருநதி.

பஞ்ச பமாண்டைவர்களிதல நடுவில் உள்ளவனமான அர்ஜஜுனகன விற்தபமாரில் 
தவன்றவன், உலகக தவல்லும் ஆயுதேங்ககள அவனுக்குத் தேந்தேவன், 
சிவகணேங்கதளமாடு வருபவன், நமக்கு வீடுதபற்கற அருள்பவன், தூயவளமான 
மகலமகள் பருகுகின்ற சிறந்தே நதி.
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கமாமகன எரித்தேகன கனற்கண்ணேமால், அறுமுகன்

மமாமகன அனுப்பிகன மலரடிகள் ததேடைதவ,

பூமகனப் புனிதேனும் புகழமுடிகயத் ததேடினன்,

ஆமகன நீ,தபரு அத்தேனும்நீ என்றனர்.

தபருமமாதன, உன்னுகடைய தநற்றிக்கண்ணிலிருந்த தவளிப்பட்டை கனகலக்தகமாண்டு 
மன்மதேகன எரித்தேமாய், அறுமுகன் முருகனின் மமாமனமாகிய திருமமாகலப் பூமிக்குள் 
அனுப்பி உன்னுகடைய மலர்த் திருவடிககளத் ததேடைச்தசய்தேமாய், பூகவ இருப்பிடைமமாகக் 
தகமாண்டை புனிதேனமாகிய பிரமன் உன்னுகடைய புகழ நிகறந்தே திருமுடிகயத் ததேடினமான், 
பின்னர் இவர்கள் மூவரும், ‘ஆம், எங்கள் தேமாய் நீ, தபரிய தேந்கதேயும் நீ’ என்று 
வணேங்கினமார்கள்.
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வில்தலமாடு வந்தேஅவ் விசயனுந்தேமான் ததேமாற்றனன்,

கல்லன ததேமாளிதல கயிகலயிகனத் தூக்கிய

வல்லவன் தேசமுகன் வணேங்கியிகச பமாடினன்,

தமல்லியள் கூறதன, தமன்னமாத்தித் தேமாரதன.

வில்தலமாடு வந்தே விஜயன்/அர்ஜஜுனனும் உன்னிடைம் ததேமாற்றமான், மகலதபமான்ற 
ததேமாள்களிதல கயிகல மகலகயத் தூக்கிய வல்லவன் தேசமுகன்/ரமாவணேனும் 
உன்னிடைம் ததேமாற்று வணேங்கினமான், இகசபமாடி வமாழத்தினமான்,

தமல்லியளமான மகலமககள இடைபமாகத்தில் தகமாண்டைவதன, தமன்கமயமான 
ஆத்திமலரில் ததேமாடுத்தே மமாகலகயச் சூடியவதன, வணேங்குகிதறமாம்.
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பூசிய தவண்ணீறும், பூண்டைநற் பமாம்பினமும்,

தபசிய நல்லறமும், தபய்வகள அருட்கரமும்,

த,சிறு மமான்மறியும், ததேசுகடை கருங்கழுத்தம்

கூசிடை என்விழிகள் குருதேகனக் கமாண்பததேன்தறமா?

தபருமமாதன, என் குருநமாதேதர, நீ பூசிய திருநீகறயும், அணிந்திருக்கும் 
பமாம்பினங்ககளயும், தபசுகிற நல்லறத்கதேயும், தநருங்கிய வகளயல்ககள அணிந்தே 
மகலமகளின் அருட்கரத்கதேயும், திருக்ககயில் ஏந்திய த, சிறு மமான் குட்டிகயயும், 
ஒளிநிகறந்தே, கரிய ககறகயயுகடைய திருக்கழுத்கதேயும் கண்டு என் கண்கள் கூசும் 
நமாள் என்கறக்தகமா!
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அரக்ககன நசுக்கியஅவ் அழேகிய திருவிரலும்

இரந்திடைத் தேகலதயடுத்தே எழிலுகடைத் திருக்கரமும்

சரவணேன் தசமாலக்தகட்டுச் சரிதயனும் திருத்தேகலயும்

வரதமனக் கண்தடைளிதயன் வணேங்கிடும் நமாதளன்தறமா?

தபருமமாதன, அரக்கனமான ரமாவணேகன நசுக்கிய உன்னுகடைய அழேகிய திருவிரகலயும், 
பிட்கசக்தகமாலத்தில் மண்கடைதயமாட்கடை ஏந்தி வந்தே அழேகு மிகுந்தே 
திருக்கரங்ககளயும், சரவணேன் தசமான்ன பமாடைத்கதேக் தகட்டுச் ‘சரி’ என்று அகசந்தே 
திருத்தேகலகயயும் வரமமாகக் கண்டு, எளியவனமான நமான் வணேங்கும் நமாள் 
என்கறக்தகமா!
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ஆற்கறச் சகடைதகமாள்,ஐ ஆற்கற இடைங்தகமாள்

கூற்கற உகதேத்தேநல்ல தகமாகனத் ததிக்க

ஏற்றம் வமாழவிலுண்டு, ஏறூர் புனிதேன்

நீற்கறத் தகணேதகமாள்,தபமாம் நீசப் பிறப்பு

கங்கககயத் திருச்சகடையிதல தகமாண்டைவன், திருகவயமாற்கறத் தேன் இருப்பிடைமமாகக் 
தகமாண்டைவன், கூற்றுவகன உகதேத்தே நல்ல தேகலவன், சிவதபருமமான்,

அத்தேககய தபருமமாகனத் ததித்தேமால், வமாழவில் ஏற்றம் உண்டு,

கமாகளகய வமாகனமமாகக் தகமாண்டை புனிதேனமான சிவதபருமமானின் திருநீற்கறத் 
தகணேயமாகக் தகமாள்ளுங்கள், இழிவமான பிறவி தநமாய் ததேமாகலந்ததபமாகும்.
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மமாயச் சுழேல்சிக்கு மமாந்தேர் ததிக்க

தநயம் உவந்தேளிக்கும் நீலக் கழுத்தேன்,

தேமாயன், தேந்கதேயவன், கதேயல் தகமாழுநன்,

கமாயச் சிகறயறுத்தக் கமாக்கும் தேகலவன்.

மமாயச் சுழேலமாகிய வமாழக்ககயிதல சிக்கிக்தகமாண்டை மனிதேர்கள் சிவதபருமமாகனத் 
ததிக்க, அவர் மகிழந்த அவர்கள்தமல் தநசம் கவப்பமார், நீலக் கழுத்தேர், நமக்குத் 
தேமாயமாகவும் தேந்கதேயமாகவும் திகழபவர், மகலமகளின் கணேவர், உடைல் என்னும் 
சிகறகய அறுத்த(பிறவிதநமாகயப் தபமாக்கி)க் கமாக்கும் தேகலவர்,

33



21

அரன்தகமாயில் முன்னமாதல ஆன்தறமாரின் நல்வரிகச,

பரம்தபமாருளின் தேமாள்பற்றிப் பனிங்குங்கண் நீர்வரிகச,

வரங்தகட்கத் ததேமான்றமாமல் வணேங்குகின்ற ககவரிகச,

சரஞ்சரமமாய்ப் பூவரிகச, சந்தேனத்தத் ததேன்வரிகச.

சிவதபருமமான் தகமாயில் முன்தன சிறந்தே ஆன்தறமார்கள் வரிகசயில் நிற்கிறமார்கள்,

பக்தேர்கள் பரம்தபமாருளமாகிய சிவதபருமமானின் திருவடிககளப் பற்றிக் கண்கள் பனிக்க
நிற்கிறமார்கள்,

இன்னும் சிலர் சிவதபருமமாகனப் பமார்த்தேவுடைன் வரதமதம் தகட்கத் ததேமான்றமாமல் 
வணேங்கி தநகிழகிறமார்கள்,

இன்தனமாருபக்கம் வரிகசயமாகப் பூமமாகலகள், சந்தேனம், ததேன்குடைங்கள்.

இவ்வமாறு சிவன் ஆலயத்தின்முன் பல வரிகசகள் உள்ளன.
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சிவன்தபகரச் தசமால்லிமகிழ சிறுபறகவச் சீர்வரிகச,

நவநவமமாய்ப் புலவர்தசய் நற்பமாடைல் சீர்வரிகச,

அவன்தபதர தகமாம்தபன்று அகமகிழுங் தகமாடிவரிகச,

தேவமுனிவர் மமாவரிகச, தேகரயமாளும் தகமாவரிகச.

சிவதபருமமான் தகமாயில் முன்தன அவர் தபயகரச் தசமால்லி மகிழும் சிறு பறகவகள் 
சிறப்பமாகப் பறக்கின்றன,

புலவர்கள் சிவகனப்பற்றிப் புதிய புதிய பமாடைல்ககள நன்கு பமாடுகிறமார்கள், அவற்றில் 
சீர்கள் சிறப்பமாக அகமந்திருக்கின்றன,

நந்தேவனத்தில் வளர்ந்திருக்கும் தகமாடிகதளல்லமாம், ‘சிவன் தபயதர எங்களுக்குப் 
பற்றுக்தகமாம்பு’ என்று படைர்ந்த நிற்கின்றன, உள்தள மகிழகின்றன.

இன்தனமாருபக்கம் தேவ முனிவர்கள் நீண்டை வரிகசயில் நின்று வணேங்குகிறமார்கள், 
பூமிகய ஆளும் தேகலவர்களும் வரிகசயில் நின்று ததிக்கிறமார்கள்.

இவ்வமாறு சிவன் ஆலயத்தின்முன் பல வரிகசகள் உள்ளன.
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அதிவிகர வுடைன்வரு அருநதி சகடைமுடி

கதியிகன, அவன்திருக் கழேலிகன, அருளிகனப்

பதிமனம் தேனில்தினம், பருவதேன் மகளவள்

பதியவன் தபயர்தசமாலப் பரவசம் மிகமிக.

அதிதவகமமாக வரும் அரிய நதியமாகிய கங்கககயச் சூடிய திருச்சகடைகயத் 
திருமுடியமாகக் தகமாண்டை தபருமமான், நமக்குக் கதியமானவர், அவருகடைய கழேலணிந்தே 
திருவடிககள, அவர் தேரும் திருவருகளத் தினந்ததேமாறும் மனத்தில் பதிப்தபமாம்,

மகலயரசன் மகளமாகிய பமார்வதியின் கணேவன், சிவதபருமமானின் தபயகரச் 
தசமால்தவமாம், பரவசம் மிகும்.
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மதியதேன் சிறுதளி மகிழவுடைன் அணிந்தேவன்

மதிதேர அகம்வரும் மகலமகள் மணேமகன்,

தகமாதிவிடைம் அருந்தியிக் குவலயம் அளித்தேவன்,

உதிசுடைர் நிகனத்திடை உருகுவம் தநகதநக

சிறு பிகறநிலகவ மகிழதவமாடு அணிந்தேவன், நமக்கு நல்ல அறிகவத் தேருவதேற்கமாக 
நமக்குள் வரும் மகலமகள் கணேவன், தகமாதிக்கின்ற (தகமாடுகமயமான) நஞ்கச அருந்தி 
இந்தே உலகத்கதேக் கமாத்தேவன், உதிக்கின்ற சுடைர்தபமால் பிரகமாசமமானவன், 
அப்தபருமமாகன நிகனத்தேதம் நம் தநஞ்சம் தநகிழந்ததபமாய் உருகும்.
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நன்கமச் சுடைருருவம், நல்தலமார் தசர்தருவம்,

புன்கம தபமாக்குகரம், பூதேத் தேகலச்சிகரம்,

வன்கம அளிக்கின்தறமான், கவயம் அளிக்கின்தறமான்,

நன்கமக் கழுத்தகடையமான், நங்கள் மகறத்திருதவமான்.

நன்கமயின் திருவுருவமமான சுடைர்வடிவமானவன், நல்தலமார் தசரும் இடைமமானவன், 
சிறுகமகயப் தபமாக்கும் திருக்கரம், பூதேகணேங்களின் உயர்ந்தே தேகலவன், 
வல்லகமகயத் தேருகிறவன், உலகத்கதேக் கமாக்கிறவன், நல்ல, ககற படிந்தே 
திருக்கழுத்கதேக் தகமாண்டைவன், நமக்கு தவதேம் என்னும் தசல்வத்கதே 
வழேங்கியவன்/தவதேத்தேமால் தபமாற்றப்படும் தசல்வன்.
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நடைனச் சகபத்தேகலவன், நதிகயச் சகடைகரப்தபமான்,

இடைத்ததே மகலமகளமாம், இதேழில் மகறதமமாழியமாம்,

சுடைரமாம் மகலதயமாளியமாம், சுரர்க்கும் அரிதேமாதவமான்,

மிடைற்றில் ககறதகமாண்டைமான், தமன்கமப் பகறதேருவமான்.

நடைனசகபயின் தேகலவன், கங்கக நதிகயத் திருச்சகடையிதல ஒளித்தேவன், இடைப்புறம் 
மகலமகள், அவனுகடைய திருவமாயிதல தவதேதமமாழி, சுடைரமான ஒளிமகல 
வடிவதமடுத்தேவன், ததேவர்களமாலும் அறிய இயலமாதே அரியவன், திருக்கழுத்தில் 
ககறகயக் தகமாண்டைவன், உயர்ந்தே தபமாருட்ககளத் தேருபவன்.
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சீதேக் கடைல்வரு தசந்தயமாம் நஞ்சுண்டை

தவதேப் தபமாருள்பதேம் தவதரன்று நமாம்பற்ற

நமாதேப் பரம்தபமாருள், நடைரமாஜன் உளத்திருந்த

மீதேப் பிறவிகள் மிஞ்சமாமல் நறுக்கிடுவன்.

குளிர்ந்தே கடைலிதல சிவந்தே தகயப்தபமால் வந்தே நஞ்கச உண்டை தவதேப்தபமாருள், 
அவருகடைய திருவடிககள தவரமாகக் கருதி நமாம் பற்றினமால், அந்தே நமாதேப் பரம்தபமாருள், 
நடைரமாஜன் நம் உள்ளத்தில் அமர்வமார், மீதேமுள்ள நம் பிறவிகள் ஒன்றுகூடை மிஞ்சமாதேபடி 
நறுக்கிடுவமார்.
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ஆகன உரியணி ஆகனக்கமா தகமான்தபதர

தேமாகன எனக்தகமாளத் தேரமுயரும் தசயுதமதிலும்,

மமாகன இடைதமன மகிழந்தேகணேக்கும் மமாததேவத்

ததேகன நுகர்வரம் தித்திக்கும் தபருந்தேவமமாம்.

யமாகனயின் ததேமாகல அணிந்தே தபருமமான், திருவமாகனக்கமா நகரிதல 
எழுந்தேருளியிருக்கும் தேகலவன், அவருகடைய தபயதர நமக்குத் தகணே என்று 
எண்ணுதவமாம்,

அவ்வமாறு எண்ணினமால், நமாம் தசய்பகவ அகனத்தம் தேரமமானபடி அகமயும்,

மமான்தபமான்ற மகலமககள இடைப்புறத்திதல மகிழதவமாடு அகணேக்கின்ற 
மமாததேவனமாகிய ததேகன அனுபவிக்கும் வரம் நமக்குக் கிகடைத்தேமால், அததவ 
தித்திக்கும் தபரிய தேவமமாகும்.
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கரங்கூப்ப, உளங்கனிய களிப்தபமாடு மனந்தள்ள,

சிரந்தேமாழத்தே, மும்மலமும் தசதணேமாடை, மதிமலர,

சரஞ்சரமமா மகிழவிழிநீர் சலம்தபமாக்கி உவப்பமாக்க,

நிரந்தேரமமா இப்தபறு நீர்தேருவீர் எனதவண்டை

தபருமமான்முன் கரம் கூப்ப, உள்ளம் கனிய, மகிழச்சிதயமாடு மனம் தள்ள, தேகல 
குனிந்த வணேங்க, மூன்று மலங்களும் தூரத்தில் ஓடை, அறிவு மலர, ஆனந்தேக் கண்ணீர் 
சரம்சரமமாகக் தகமாட்டி, தகமாபங்ககளப் தபமாக்கி மகிழச்சிகயக் தகமாண்டுவர, ‘இந்தே 
வரம் நிரந்தேரமமாக தவண்டும், அதேற்கு நீங்கள் அருளதவண்டும்’ என்று நமாம் 
தவண்டுதவமாம்.
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நதிச்சகடையன் தபர்தசமால்ல நதிவிழியில் பமாய்வததேன்ன,

மதிச்சகடையன் புகழதசமால்ல மதிதபருகி உயர்வததேன்ன,

கதிச்சகடையன் சீர்தசமால்லக் கழேல்தவட்கக மலர்வததேன்ன,

பதிச்சகடையன் ஊர்தசமால்லப் பணிந்தமனம் தநகிழவததேன்ன!

திருச்சகடையிதல கங்கக நதிகயக் தகமாண்டை தபருமமானின் தபயர் தசமான்னமால், 
விழியிதல நதி (ஆனந்தேக் கண்ணீர்) பமாய்கிறததே,

திருச்சகடையிதல பிகற நிலகவக் தகமாண்டை தபருமமானின் புககழேச் தசமான்னமால், அறிவு
தபருகி உயர்வு ததேமான்றுகிறததே,

நமக்தகல்லமாம் கதியமாகத் திகழும் திருச்சகடையனின் சிறப்கபச் தசமான்னமால், 
அவருகடைய கழேலணிந்தே திருவடிகள்தமல் தவட்கக மலர்கிறததே,

தேகலவனமாகிய அந்தேத் திருச்சகடையனின் திருத்தேலங்ககளச் தசமான்னமால், மனம் 
பணிந்த தநகிழகிறததே,
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உகமதயமாரு பமாகன், உத்தேமன், தசமாதி

அகமதிரு தமனி அற்புதேன், அன்பர்

தேகமக்குகற இன்றித் தேமாங்குவன், தேமாகள

இகமவிடை எண்ணேமா இருதேயம் ஈவன்.

உகமதயமாருபமாகன், உத்தேமன், தசமாதி நிகறந்தே திருதமனின் அற்புதேன், அன்பர்ககளக் 
குகறயின்றித் தேமாங்குவமான், அவனுகடைய திருவடிககள இகமப்தபமாழுதம் விலக 
எண்ணேமாதே இதேயத்கதே நமக்குத் தேருவமான்.
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கரத்தினில் மமான்தகமாள் கமாவலன், கங்ககச்

சிரத்தினில் தகமான்கற சிரிப்பவன், ததேமாண்டைர்

வரத்தினில் மகிழும் வல்லவன், ஈயும்

வரத்தினில் வள்ளல், வமான்ததேமாழும் ஒருவன்.

கரத்தினில் மமாகன ஏந்திய கமாவலன், கங்கக நதி பமாயும் அவனுகடைய திருமுடியிதல 
தகமான்கற மலர் சிரிக்கிறத, ததேமாண்டைர்களின் வரகவ எண்ணி மகிழும் வல்லவன், 
வரம் அளிப்பதிதல வள்ளல், வமாதன வணேங்கித் ததேமாழும் இகணேயற்றவன்.
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அண்ணேலவன் சூடுதேற்கு ஆத்திமலர் நமாம்பறிப்தபமாம்,

வண்ணேமுள பன்மலர்கள் வககவககயமாய்த் ததேர்ந்ததேடுப்தபமாம்,

எண்ணேமகதேத் ததேளிவமாக்கும் ஏந்திகழேதகமான் தேமாள்களிதல

தேண்கமலம், நல்லல்லித் தேங்கமலர் தபமாழிந்திடுதவமாம்.

அண்ணேலமாகிய சிவதபருமமான் சூடுவதேற்கு ஆத்திமலர்ககள நமாம் பறிப்தபமாம், 
இன்னும் பல அழேகுமிக்க மலர்ககள வககவககயமாகத் ததேர்ந்ததேடுப்தபமாம், 
நம்முகடைய எண்ணேத்கதேத் ததேளிவமாக்கும் தபருமமான், அழேகிய நககககள ஏந்திய 
மகலமகளின் தேகலவன், அவனுகடைய திருவடிகளிதல குளிர்ந்தே தேமாமகர, நல்ல 
அல்லி தபமான்ற தேங்க மலர்ககளப் தபமாழிதவமாம்.
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தசம்பருத்தி, மல்லிககயும், சிரிப்தபமாத்தே முல்கலயுடைன்

நம்மன்கபக் தகமாத்திட்டைமால் நமாயகனும் விரும்பிடுவமான்,

இம்கமயுடைன் மறுகமக்கும் இதேஞ்தசர்க்கும் நமாதேகனநமாம்

நம்பிமனம் கசிககயிதல நலம்மலரும், உளம்சிறக்கும்.

தசம்பருத்தி, மல்லிகக, மகலமகளின் சிரிப்கப ஒத்தே முல்கல ஆகியவற்தறமாடு நம் 
அன்கபயும் தகமாத்த மமாகலயமாக இடுதவமாம், அகதே நம் நமாயகன் விரும்புவமான்,

இந்தேப் பிறவிக்கும் இதேன்பிறகு வரும் மறுகமக்கும் இன்பம் தசர்க்கும் நமாதேகன நமாம் 
நம்பி மனம் கசிதவமாம், அதேனமால் நன்கம மலரும், உள்ளம் சிறக்கும்.
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ஊண்ததேடி மமாவின்பின் ஓடிவந்தே தவடைனவன்

ஊன்ததேமாண்டி மமாவன்பு உள்ளூற நின்றமாதன,

நமாண்தகமாண்டு உலகமாளும் நமாயகியும் புகடைநிற்க,

நமான்தகமாண்டு தேமாள்தபமாற்றும் நன்னமாளும் என்னமாதளமா?

உணேகவத் ததேடி விலங்கின்பின்தன ஓடிவந்தே தவடைனமான கண்ணேப்பர், உன்கன 
உணேர்ந்தேமார், தேன்னுகடைய உடைலுக்குள் தபரும் அன்பு ஊற நின்றமார்,

உலகமாளும் நமாயகியமான மகலமகள் நமாணேத்ததேமாடு பக்கத்தில் நிற்க நீ எனக்குத் 
திருக்கமாட்சி தேரதவண்டும், உன்னுகடைய திருவடிககள நமான் பற்றிப் 
தபமாற்றதவண்டும், அந்தே நன்னமாள் என்கறக்தகமா.
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ஈண்டியுகன முனி,ததேவர் இதேயத்தில் நிறுத்தகிறமார்,

ஈன்றவதன நீதயன்று இருக்கின்தறன் நமாதயனும்,

மமாண்புடைனிவ் வுலககமத்த மயலின்றிக் கமாத்தநிற்கும்

மமான்தேமாங்கி நின்றமாதயன் மனத்தேமரும் நமாதளன்தறமா?

முனிவர்கள், ததேவர்கள் உன்கன தநருங்கி இதேயத்தில் நிறுத்தகிறமார்கள்,

நமாய்தபமான்ற நமாதனமா, என்கனப் தபற்றவன் நீ என எண்ணி வமாழகிதறன்,

இந்தே உலகத்கதேச் சிறப்புடைன் அகமத்த, மயக்கமின்றிக் கமாத்தநிற்பவதன, மமாதனந்தி 
நிற்கும் இகறவதன, நீ என்னுகடைய மனத்தில் அமரும் நமாள் என்கறக்தகமா.
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கயிகல மகலயமாளும் கமாரணேனின் சிரிப்தபமான்தற

அயிலமாம், முப்புரங்கள் அழிந்தேனவமாம், உள்ளிருந்த

உயிகர வமாட்டிநகம உலுக்குகின்ற மும்மலத்கதே

தவயில்கமாண் என்பிலியமாய் தவதப்புவதம் அச்சிரிப்பு.

கயிகலமகலகய ஆளும் கமாரணேன் சிவதபருமமான், அவனுகடைய சிரிப்தப தவலமானத,
முப்புரங்கள் அழிந்தேன,

நமக்குள் இருந்தேபடி நம் உயிகர வமாட்டி உலுக்குகின்ற மூன்று மலங்ககளயும் 
தவம்கமயில் தன்புறுத்தவதம் அததே சிரிப்புதேமான், முததகலும்பில்லமாதே உயிர்கள் 
தவயிலில் வருந்தவததபமால, தபருமமானின் சிரிப்பு மும்மலங்ககள அழிக்கும்.

50



38

தசருக்கு தேகலக்தகறு சிறுமனத்தேன் ததேமாள்தநரிய

ஒருநல் விரல்கவத்தேமான் உத்தேமக்தகமான், உள்ளிருந்த

உருட்டி நகமயழிக்கும் உயர்ந்ததேமான்நமான் எனுதமண்ணேம்

உருகிக் ககரந்ததேமாடை உதேவுவதம் அவ்விரல்தேமான்.

சிறுமனம் தகமாண்டை தேசமுகனுக்குச் தசருக்தகறியத, சிவதபருமமானின் மகலகயத் 
தூக்க முயன்றமான்,

அப்தபமாத, சிவதபருமமான் தேன்னுகடைய ஒதர ஒரு விரகல நன்றமாகத் தேகரயில் கவத்த 
அழுத்தினமான், உடைதன, தேசமுகனின் ததேமாள்கள் தநரிபட்டைன, அவன் வமாடி 
வருந்தினமான்,

அததபமால, ‘நமான் உயர்ந்தேவன்’ என்கிற எண்ணேம் நமக்குள் இருந்தேபடி நம்கம உருட்டி
அழிக்கப்பமார்க்கிறத, அந்தே எண்ணேம் உருகிக் ககரந்ததேமாடைதவண்டுதமன்றமால், அதேற்கு 
உதேவுவதம் சிவதபருமமானின் அந்தேத் திருவிரல்தேமான்.
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சித்தேகன, தகமான்கறதசர் சீலகன, ததேமாழேகமப்

பித்தேகன, ஆரமாப் தபருமகன, இகணேயிலமா

ஒத்தேகன, உள்நின்(று) உருக்ககன, உயிர்களின்

அத்தேகன, கரித்ததேமால் அணிவகனத் தினம்நிகன

சித்தேன், தகமான்கறமலர் அணியும் தூயவன், சுந்தேரர்தமல் ததேமாழேகம தகமாண்டை பித்தேன், 
தரமாதே தபருகமயுகடையவன், இகணேயிலமா ஒருவன், பக்தேர்களின் மனத்தில் நின்று 
உருக்குபவன், உயிர்களின் தேந்கதே, யமாகனத்ததேமால் அணிபவன், அப்தபருமமாகனத் 
தினமும் நிகனப்தபமாம்.
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நடைனகன, சகடையில் நதியகன, பத்தேருக்(கு)

உடைனகன, தசமாதி உருவகன, நற்ககற

மிடைற்றகன, நன்கம மிடுக்ககன, உலககன

இடைத்தேகன, அருட்ததேன் ஈவகனத் தினம்நிகன

நடைனமமாடும் பிரமான், திருச்சகடையில் கங்கக நதிகயக் தகமாண்டைவன், பக்தேருக்குத் 
தகணேயமாக எப்தபமாதம் உடைனிருப்பவன், தசமாதி உருவமானவன், நல்ல ககறகயக் 
தகமாண்டை திருக்கழுத்கதேக் தகமாண்டைவன், நன்கமயமாகிய மிடுக்ககக்தகமாண்டைவன், 
உலகின் அன்கனயமாகிய மகலமககள இடைப்பக்கத்தில் தகமாண்டைவன், அருளமாகிய 
ததேகனத் தேருபவன், அப்தபருமமாகனத் தினமும் நிகனப்தபமாம்.
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ஆகன முகனவனும் அறுமுகனமாம் சரவணேனும்

மீகன நிகர்த்தேவிழி தமன்தமமாழியமாள் மகலமகளும்

ஊகன உருக்குகின்ற உள்ளன்புத் தூயவரும்

வமாகன நிகர்த்தேஅருள் வள்ளலவன் உறவினரமாம்.

வமாகனப்தபமால அருள்மகழே தபமாழிகிற வள்ளல் சிவதபருமமான், அவருகடைய 
உறவினர்கள் யமார் ததேரியுமமா?

ஆகனமுகனமான விநமாயகன், அறுமுகனமான சரவணேன், மீன்தபமான்ற திருவிழிகள், 
தமன்கமயமான தசமாற்ககளக்தகமாண்டை மகலமகள், உடைகல உருக்குமளவு உள்தள 
அன்புதகமாண்டை தூய பக்தேர்கள்.
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தநஞ்சில் அன்புடைதன நிலத்தள்ள யமாவருக்கும்

வஞ்சம் நிகனக்கமாமல் வமாழேகவப்தபமார் உள்ளத்தில்

கஞ்சன், அவன்தேமாகதே கமாணேமாமல் திககத்தேஎங்கள்

அஞ்தசமால் அச்சனவன் அகமகிழதவமா(டு) அமர்ந்திருப்பன்.

பிரமனும் அவனுகடைய தேந்கதேயமாகிய விஷ்ணுவும் சிவதபருமமாகனத் ததேடினமார்கள், 
கமாணேமாமல் திககத்தேமார்கள்,

அத்தேககய எங்கள் தபருமமான், அழேகிய தசமாற்ககளப் தபசும் தேந்கதே, மனம் மகிழந்த 
அமரும் இடைம் எத ததேரியுமமா?

தநஞ்சிதல அன்பு தகமாண்டு, நிலத்திதல வமாழும் யமாருக்கும் வஞ்சம் நிகனக்கமாமல் 
எல்லமாகரயும் வமாகழேகவப்பவர்களின் உள்ளம்தேமான்!
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அம்பலத்தப் தபருமமானமார் ஆனந்தே நடைமமாடை,

அம்பகனய கூர்விழியமாள் அகதேரசித்தக் களித்திருக்க,

அம்பகணேயும் திருச்சகடையும் அவதரமாடு தசர்ந்தேமாடை,

அம்பரமன் என்தறத்தி அன்பதரல்லமாம் கரங்குவிக்க,

அம்பலத்தப் தபருமமானமாகிய சிவதபருமமான் ஆனந்தே நடைனமமாடை, அம்பு தபமான்ற கூரிய
விழிககளயுகடைய மகலமகள் அகதே ரசித்தக் களிக்க, கங்கக நதி தசர்ந்தே 
திருச்சகடையும் அவதரமாடு தசர்ந்த ஆடை, ‘உயர்ந்தே பரமன்’ என்று அன்பர்கதளல்லமாம் 
தபமாற்றிக் கக குவித்த வணேங்குகிறமார்கள்.
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அம்தபடுத்தப் புரதமரித்தே அழேகுவிரல் முத்திகரயும்

அம்பலத்கதே ஆளுகின்ற அருட்தேமாளின் அடைவுகளும்

அம்பு,மதி அவருடைதன அபினயிக்கும் தபதரழிலும்

அம்பரமன் நடைங்கண்டு அடிதயமாங்கள் உருகுவதம்

அம்தபடுத்த முப்புரங்ககள எரித்தே அழேகிய விரலிதல முத்திகரகள், அம்பலத்கதே 
ஆளுகிற அருள் நிகறந்தே திருவடியிதல அடைவுகள், கங்கக நதியும் பிகற நிலவும் 
அவதரமாடு தசர்ந்த அபிநயம் பிடிக்கிற தபதரழில், உயர்ந்தே அந்தேப் தபருமமானின் 
நடைனத்கதேக் கண்டு, அடியவர்களமாகிய நமாம் உருகுகிதறமாம்.
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நதிதேழுவும் திருச்சகடையமா, நளிர்நிலகவச் சூடியவமா,

உதிகதிகர தவலுஞ்சுடைரமா, உளத்திருந்த ஆள்கிறவமா,

தபமாதிபவங்கள் எரிக்கிறவமா, தபமாறுகமதயமாடு கமாக்கிறவமா,

அதிரசமமாய் இனிக்கிறவமா, அருமருந்ததேன்(று) ஆகிறவமா,

கங்கக நதி தேவழும் திருச்சகடைகயக் தகமாண்டை தபருமமாதன, குளிர்ந்தே நிலகவச் 
சூடியவதன, உதிக்கின்ற கதிகர தவல்லும் சுடைர்வடிவமானவதன, எங்கள் உள்ளத்தில் 
இருந்த ஆள்கிறவதன, பமாவ மூட்கடைககள எரிக்கிறவதன, எங்கள் பிகழேககளப் 
தபமாறுத்தக் கமாக்கிறவதன, அதிரசமமாக இனிக்கிறவதன, அரிய மருந்தேமாக ஆகிறவதன,
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கழேல்ததேமாழுவர் தபருந்தேகலவமா, கருங்கழுத்தப் தபதரழிலமா,

அழேற்தகமாழுந்த மகலயுருவமா, அகனதேழுவும் பூஞ்சிரிப்பமா,

மழேககலமமான் ஏந்தியவமா, மனத்தேமர்ந்த மமாசறுப்பமா,

பழேகமயுடைன் புதகமயவமா, பதேமலர்கள் ஈகிறவமா.

கழேலணிந்தே திருப்பமாதேங்ககளத் ததேமாழுகிறவர்களின் தபரிய தேகலவதன, கரிய 
திருக்கழுத்கதேக் தகமாண்டை தபரழேகதன, தக்தகமாழுந்தேமாகச் சுடைர்விடும் மகலயுருவம் 
எடுத்தேவதன, அன்கன மகலமகள் தேழுவும் பூஞ்சிரிப்கபக் தகமாண்டைவதன, இளம் 
ககலமமாகன ஏந்தியவதன, எங்கள் மனங்களில் அமர்ந்த குற்றங்ககளப் 
தபமாக்குகிறவதன, பழேகமயும் புதகமயும் ஒன்றுதசர்ந்தே தபருமமாதன, உன்னுகடைய 
திருவடி மலர்ககள எங்களுக்குத் தேருபவதன,
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தேமாவுநதி சகடையணிந்த தேமாவுமறி கரத்தேணிந்த

தமவுகிற தபருமமாகன தமச்சிடுவம், தேமாழவில்கல,

கூவுகிற குயிலினமும் தகமாம்பகனயள் தகமாழுநன்தபர்

பமாவுகிற தில்கலயிகனப் பமாடிடுவம், குகறயில்கல.

தேமாவுகின்ற கங்கக நதிகயத் திருச்சகடையிதல அணிந்த, தேமாவுகின்ற மமான்குட்டிகயத் 
திருக்கரத்திதல அணிந்த திகழும் தபருமமாகனப் தபமாற்றுதவமாம், நமக்கு ஒரு தேமாழவும் 
வரமாத.

தகமாம்கபப்தபமால் தமன்கமயமான மகலமகளின் கணேவனமான சிவதபருமமானின் 
தபயகரச் தசமால்லிக் குயிலினங்களும் தபமாற்றுகிற தில்கலப்பதிகயப் பமாடுதவமாம், 
நமக்கு ஒரு குகறயும் வரமாத.
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சிட்டைர்பலர் அருகிருந்த சீர்தபமாற்ற அகமகிழந்த

நட்டைமிடும் தபருமமாகன நமாடிடுவம், நட்டைமில்கல,

இட்டைதமமாடு வண்டினங்கள் இனியபரன் தபர்தசமால்லி

வட்டைமிடு தில்கலயிகன வமாழத்திடுவம், கட்டைமில்கல.

தபரிதயமார் பலர் தபருமமானின் அருதக இருந்த அவருகடைய சிறப்புககளப் 
தபமாற்றுகிறமார்கள், அதேனமால் மனம் மகிழந்த நடைனமமாடுகிறமார் அவர், அத்தேககய 
தபருமமாகன நமாடுதவமாம், நமக்கு ஒரு நஷ்டைமும் வரமாத.

இனிய தபருமமானின் தபயகரச் தசமால்லி வண்டுகள் விருப்பத்ததேமாடு வட்டைமிடுகிற 
தில்கலப்பதிகய வமாழத்ததவமாம், நமக்கு ஒரு கஷ்டைமும் வரமாத.

61



49

பூந்தேரமாய்ப் தபம்மமான், பூங்தகமான்கற உவந்தேணிவன்,

ஏந்திகழே பமாகன், இளமதி,நீர் சூடியவன்,

நீந்திதய தசமார்ந்த நிகலவிகனயுள் ஆழகின்தறமார்க்(கு)

ஈந்தேனன் பமாதேம், இன்பதவள்ளம் தபருக்தகடுக்க.

பூந்தேரமாய் (சீகமாழி) நகரிதல எழுந்தேருளியிருக்கும் தபருமமான், தகமான்கறமலகர 
மகிழந்த அணிபவன், சிறந்தே ஆபரணேங்ககள ஏந்தியிருக்கும் மகலமககள ஒரு 
பமாகமமாகக் தகமாண்டைவன், பிகற நிலவு, கங்கக நதிகயச் சூடியவன்,

நிகலத்தே விகனகள் என்னும் தவள்ளத்திதல நீந்தி நீந்திச் தசமார்ந்த 
மூழகுகிறவர்களுக்குப் தபருமமான் தேன்னுகடைய திருவடிககளத் தேருகிறமான், இன்ப 
தவள்ளம் தபமாங்குகிறத.
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கழுமலத் தேகலவன், கமழஆத்தி உவந்தேணிவன்,

மழுதவமாடு மமாகன மகிழகரத்தில் ஏந்தியவன்,

வழுவிதல மூழகி வமாடிநிற்கும் பத்தேர்தேம்

அழுகுரல் தகட்டு ஆதேரித்தேமான் மனம்மலர.

கழுமலம் (சீகமாழி) நகரிதல எழுந்தேருளியிருக்கும் தேகலவன், நறுமணேம் கமழகிற 
ஆத்திகய மகிழந்த அணிபவன், மழு, மமாகன மகிழந்த திருக்கரத்தில் ஏந்தியவன்,

குற்றங்களிதல மூழகி, வமாடி நிற்கிற பக்தேர்களின் அழுகுரகலக் தகட்கிறமான் 
தபருமமான், அவர்களுகடைய மனத்கதே மலரச்தசய்த ஆதேரிக்கிறமான்.
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நிலவுப் பிகறயதேகன நீள்முடியில் சூடியிங்தக

நிலவு குகறபலவும் நீக்குகின்ற தபருமமாகனச்

தசமாலற்கு வமாயுண்டு, தசமாதிமிகு தேமாளுண்டு

இலவம் பஞ்சிகனப்தபமால் எம்மனத்தக் கனங்குகறய.

பிகற நிலகவ நீண்டை திருமுடியிதல சூடி, இங்தக நிலவுகின்ற பல குகறககளயும் 
நீக்கும் தபருமமானின் தபருகமககளச் தசமால்ல வமாய் உண்டு, வணேங்குவதேற்குச் 
தசமாதிவடிவமான அவருகடைய திருவடிகள் உண்டு, அதேன்மூலம், நம் மனத்தின் கனம் 
குகறந்த இலவம்பஞ்கசப்தபமால் ஆகும்.
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ஒருமமான் கரத்திருக்க, ஒயில்மமாதனமான்(று) இடைத்திருக்கும்

தபருமமான் தபயர்பமாடைப் தபறுவரங்கள் கணேக்தகத,

திருமமால், அயன்,ததேவர், திகசயமாளும் தவந்தேதரல்லமாம்

'ஒருவமா' எனப்தபமாற்றும் உத்தேமன்தேமாள் நமாம்பணிய.

திருக்கரத்தில் ஒரு மமான், இடைப்புறத்தில் அழேகிய, மமான்தபமான்ற மகலமககளக் 
தகமாண்டை தபருமமானின் தபயகரப் பமாடினமால் கணேக்கற்ற வரங்கள் கிகடைக்கும்,

திருமமால், பிரமன், ததேவர்கள், திகசயகனத்கதேயும் ஆளும் தவந்தேர்கதளல்லமாம் 
‘தேனித்தவமமானவதன’ என்று தபமாற்றும் அந்தே உத்தேமனின் திருவடிககளப் 
பணிதவமாம், வரங்ககளப் தபறுதவமாம்!
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மமாவிகலத் ததேமாரணேங்கள், மங்கலப் பூசுகககள்,

ஆவினப் பமாற்குடைங்கள், அழேகிய விளக்தகமாளிகள்,

தூவிடும் பூவிதேழகள், தய்யநற் பழேவகககள்,

தமவிய ககறக்கழுத்தேன், தமல்லியள் தகமானடிக்கு.

மமாவிகலத் ததேமாரணேங்கள், மங்கலமமான பூசுதபமாருட்கள், பசுக்கள் தேந்தே பமாகல 
நிரப்பிய குடைங்கள், அழேகிய தபங்கள், தூவிடும் பூவிதேழகள், தூய்கமயமான, நல்ல 
பழேவகககள், இகவ அகனத்தம், தபமாருந்திய ககறகயக்தகமாண்டை திருக்கழுத்கதே 
உகடையவன், தமல்லியளமான மகலமகளின் தேகலவன் திருவடிக்கு.
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கரங்குவி வணேங்குதேல்கள், கண்வழி மகிழதளிகள்,

இரங்கிடும் தநகிழமனங்கள், இளகிய உளமுடிகள்,

கரந்ததேமாழி தபரும்பிகழேகள், கட்டைவி(ழ) உயிர்ச்சுழேல்கள்,

மரநிழேல் மகறயுகரத்தே மகலமகள் தகமானடிக்கு.

கரம் குவித்த வணேங்குதேல், கண்ணிலிருந்த வழிகிற மகிழச்சிக் கண்ணீர், இரங்கி 
தநகிழும் மனங்கள், இளகிப்தபமான மன முடிச்சுகள், மகறந்த ததேமாகலயும் தபரிய 
பிகழேகள், கட்டைவிழந்த, அழிந்ததபமாகும் உயிர்ச் சுழேற்சி (பிறவி தநமாய்), இகவ 
அகனத்தம், கல்லமால மரத்தின் நிழேலிதல தவதேங்ககள உகரத்தே தபருமமான், 
மகலமகளின் தேகலவன் திருவடிக்கு.
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வமான்பகடைத்தேமாய், வமாதனமாக்கி வமாழந்திடைற்தக மகழேபகடைத்தேமாய்,

கமான்பகடைத்தேமாய், வயதலன்னும் கற்கண்கடைத் தேமான்பகடைத்தேமாய்,

ஊன்பகடைத்தேமாய், உயிதரன்னும் உகனப்பமாடும் தபமாறிபகடைத்தேமாய்,

நமான்பகடைத்தேமாய், அதவிலக்கி நன்குய்யும் வழிபகடைத்தேமாய்.

தபருமமாதன, நீ வமாகனப் பகடைத்தேமாய், அந்தே வமாகன தநமாக்கி வமாழே மகழேகயப் 
பகடைத்தேமாய், கமாட்கடைப் பகடைத்தேமாய், வயதலன்னும் இனிய கற்கண்கடைப் பகடைத்தேமாய்,
உடைகலப் பகடைத்தேமாய், உகனப் பமாடும் இயந்திரமமாக உயிகரப் பகடைத்தேமாய், ‘நமான்’ 
என்கிற எண்ணேத்கதேப் பகடைத்தேமாய், அகதே விலக்கி நன்கு உய்வதேற்கமான 
சிவதநறிகயப் பகடைத்தேமாய்.
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படிபகடைத்தேமாய், பமார்தவந்தேர் பதேம்பணியும் படிபகடைத்தேமாய்,

குடிபகடைத்தேமாய், மக்கதளல்லமாம் கூடிவமாழே நகர்பகடைத்தேமாய்,

தகமாடிபகடைத்தேமாய், வண்ணேங்கள் புதியனவமாய் மலர்பகடைத்தேமாய்,

மிடிபகடைத்தேமாய், அதவிலக்கி மிளிர்தேற்தக உரம்பகடைத்தேமாய்.

தபருமமாதன, நீ பூமிகயப் பகடைத்தேமாய், அதேகன ஆளும் தவந்தேர்கள் உன்னுகடைய 
திருவடிககளப் பணியும்படி தசய்தேமாய், மக்ககளப் பகடைத்தேமாய், அவர்கள் கூடி வமாழும்
இடைங்ககளப் பகடைத்தேமாய், தகமாடிககளப் பகடைத்தேமாய், புதிய வண்ணேங்களுடைன் 
மலர்ககளப் பகடைத்தேமாய், வறுகமகயப் பகடைத்தேமாய், அகதே விலக்கி மிளிர்வதேற்தகற்ற
வலிகமகயப் பகடைத்தேமாய்.
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கல்லமாலின் கீழதநற்றிக் கண்ணேப்பர் நமால்வருக்குச்

தசமால்லுக்குள் உயர்ந்தேவற்றமால் தசமான்னமார்கமாண் நல்வழிகள்,

வல்லமார்தேம் வமாய்தமமாழிந்தே வண்ணேமிகு வமார்த்கதேககள

நல்லமார்கள் தகட்கின்றமார், நமாம்தகட்டு உய்வததேன்தறமா?

கல்லமால மரத்தின்கீழ, தநற்றிக்கண்கணே உகடைய தபருமமானமார் நமான்கு 
முனிவர்களுக்கு நல்வழிககளச் தசமான்னமார், அந்தேச் தசமாற்கள் அகனத்தம், 
தசமாற்களிதலதய மிக உயர்ந்தேகவ,

வல்லவரமான தபருமமான் தசமான்ன அந்தே அழேகிய தசமாற்ககள நல்லவர்கள் 
தகட்கிறமார்கள், நமாம் தகட்டு உய்வத எப்தபமாத?
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யமாவருக்கும் எட்டைமாதே யமாகனயுரித் ததேபமாதேம்

ஆவலினமால் ததேடைவந்தேமார் அரவகணேதசர் ஆலிகலயமார்,

ஈவதேற்கு எம்மிகறவன் இருக்கின்றமான் என்றுணேர்ந்த

கமாவலகர மனங்கண்டைமால் கமாப்பினிதலமார் குகறயுண்தடைமா?

யமாகனயின் ததேமாகல உரித்த அணிந்தே தபருமமானின் திருவடிகள் எல்லமாருக்கும் 
கிகடைத்தவிடைமாத; எனினும், பமாம்புப்படுக்ககயில், ஆலிகலயில் திருத்தயில் 
தகமாள்ளும் திருமமால் அப்தபருமமானின் திருவடிககளத் ததேடை முயன்றமார்,

தபருமமாகன ஏன் ததேடிக் கமாணேதவண்டும்? நமக்கு நல்லகதேத் தேருவதேற்கு நம் 
இகறவன் இருக்கிறமான் என்று உணேர்ந்த, அவகர மனத்தேமால் கண்டைமால் தபமாதம், அவர் 
நம்கமக் குகறயின்றிக் கமாப்பமார்.

71



59

உலகமாளும் அருளமாளன், ஒருபமாகம் உகமயமாளன்,

சலத்ததேமாடு மதிதயமாடும் சகடைநமாதேன், விகடைதயறி,

தேலந்ததேமாறும் பணிவமார்க்குத் தேகழேக்கின்ற சுகந்தேந்த

நலந்தேந்த நடைனங்கள் நவில்கின்ற குருநமாதேன்.

உலகக ஆளும் அருளமாளர், உகமயம்கமகய ஒரு பக்கத்தில் தகமாண்டைவர், கங்கக 
ஆறும் பிகற நிலவும் தேங்குகிற திருச்சகடைகயக் தகமாண்டை நமாதேர், கமாகளயில் 
ஏறுகிறவர், சிவத்தேலங்கள் ஒவ்தவமான்றிலும் பணிகிறவர்களுக்குச் சுகம் தேகழேக்கச் 
தசய்த, நலங்ககளத் தேந்த நடைனம் புரிகின்ற குருநமாதேர்.
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கழேல்வீரன், அடியமார்தேம் கரமமாகல நிகரசூழும்

அழேதலந்தி, புகதழேந்தி, அகக்தகமாயில் உவக்கின்ற

மழேமமாகனக் கரதமந்தி, மகலமமாகன இடைத்ததேந்தி,

முழேவமாளர் இகசதகட்டு முதநட்டைம் பயில்நமாதேன்.

கழேல் அணிந்தே திருப்பமாதேங்ககளக் தகமாண்டை வீரர், அடியவர்களின் குவிந்தே கரங்கள் 
என்கிற மமாகலகள் வரிகசயமாகச் சூழந்த நிற்க, தநருப்கப ஏந்தி ஆடுபவர், புககழே 
ஏந்தியவர், பக்தேர்களின் மனம் என்கிற தகமாயிலிதல விரும்பித் தேங்குகிறவர், இளம் 
மமாகனக் கரத்தில் ஏந்தியவர், மகலமகளமாகிய மமாகன இடைப்புறம் ஏந்தியவர், முழேவு 
ஒலிகயக் தகட்டுப் பழேகமயமான நடைனத்கதேச் தசய்யும் நமாதேர்.
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பசுபதிக்கு நிகர்ததேய்வம் பமாரினிதல இகலதயன்பமார்

சிசுவமாகி, பிணி,மூப்புச் சிறுகமககள இனிபமாரமார்,

அசுவினியமார் முதேலமார்தபமால் அரன்தபகரச் தசமாலிவமாழத்தி

விசுவமாசத் தடைதனன்றும் விண்ணேகத்தில் நிகலத்திருப்பமார்.

பசுபதிக்கு நிகரமான ததேய்வம் பமாரினில் இல்கல என்று தசமால்கிறவர்கள் 
இன்தனமாருமுகற குழேந்கதேயமாகப் பிறந்த, தநமாய்கள், முதகம தபமான்ற 
சிறுகமககளப் பமார்க்கமமாட்டைமார்கள் (அவர்களுக்கு இன்தனமாரு பிறவி இல்கல), 
அசுவினி தபமான்ற விண்மீன்ககளப்தபமால் அவர்கள் சிவதபருமமானின் தபயகரச் 
தசமால்லி வமாழத்தியபடி விசுவமாசத்தடைன் விண்ணில் என்தறன்றும் 
நிகலத்திருப்பமார்கள்.
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விகடைதயறிக்(கு) இகணேததேய்வம் தவறமாதரன்(று) உருகுகின்றமார்

அகடையமார்கமாண் பிறப்தபன்னும் அருந்தயரம் இன்தனமாருகமால்,

சகடைதேன்னில் தபமான்னிறமும் சலத்ததேமாடு பிகறதேவழும்

உகடையமார்தேன் திருவடியில் ஒருதளியமாய் நிகலத்திடுவமார்.

கமாகள வமாகனத்திதல ஏறும் சிவதபருமமானுக்கு இகணேயமான ததேய்வம் இன்தனமாருவர் 
யமார் என்று எண்ணி உருகுகிறவர்கள், பிறப்பு என்கிற அருந்தயகர இன்தனமாருமுகற 
அகடையமமாட்டைமார்கள் (அவர்களுக்கு இன்தனமாரு பிறவி இல்கல), தபமான்னிறத் 
திருச்சகடையும், அதிதல கங்ககயமாறும் பிகற நிலவும் தேவழகிற தபருமமான், 
நம்கமதயல்லமாம் அடிகமகளமாகக் தகமாண்டை சிவதபருமமானின் திருவடியிதல ஒரு 
தளியமாக என்தறன்றும் நிகலத்திருப்பமார்கள்.
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தபமாங்குநதி, இன்பமதி, தபமான்னிறத்த மின்னுசகடை,

அங்கிகரம், அக்குவடைம், ஆலுமிழும் பல்லரவு,

மங்ககயிடைம், புன்முறுவல், மத்தேளமும் தசமாக்குநடைம்,

தசங்கமலம் ஒத்தேஅடி, சிந்தேகனயில் தேங்குகுணேம்.

தபமாங்கும் கங்ககயமாறு, இன்பம் தேரும் நிலவு, தபமான்னிறத்தில் மின்னும் திருச்சகடை, 
த ஏந்திய திருக்கரம், ருத்ரமாட்ச மமாகல, விஷத்கதே உமிழகிற பல்கலக்தகமாண்டை பமாம்பு, 
இடைப்புறம் மகலமகள், புன்முறுவல், மத்தேளமும் தசமாக்கும்படி நடைனம், 
தசந்தேமாமகரகயப்தபமான்ற திருவடிகள், சிந்தேகனயில் தேங்கும் திருக்குணேங்கள்.
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ஆத்திமலர், மமான்,மழுவு, ஆகனயுரி, கமக்கழுத்த

கமாத்தேருளு பூசுதபமாடி, கண்தணேமாழுகு வமான்கருகணே,

கூத்தேருளு ததேனடிகள், தகமாஞ்சுதேமிழ தகட்குதசவி.

நமாத்தேழும்பு ஆக்குதேற்கு நன்ககமந்தே தகமாடிதபயர்.

திருமுடியிதல ஆத்தி மலர், திருக்கரத்திதல மமான், மழு, தபமார்த்திய ஆகனத்ததேமால், 
ககற தகமாண்டை திருக்கழுத்த, பக்தேர்ககளக் கமாத்த அருளுகின்ற பூசும் தபமாடி (திருநீறு), 
கண்ணிலிருந்த தபமாங்குகின்ற உயர்ந்தே கருகணே, நடைனத்கதே அருளும் ததேன்தபமான்ற 
திருவடிகள், சிறந்தே தேமிகழேக் தகட்கும் திருச்தசவி, நமாக்ககத் 
தேழும்பமாக்கிக்தகமாள்வதேற்கமாக நன்கு அகமந்தே தகமாடி திருப்தபயர்கள்.
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எப்பரிகச ஆரமார்க்கு எவ்விதேத்தில் தேரதவணும்

அப்பனவன் அறிந்திடுவமான், ஆரவகன அறிந்தேவர்கள்?

இப்படியில் உள்ளவுயிர் இத்தேகனயும் எத்தேகனயும்

தசப்பதமமாடு கமாத்தேழித்தச் தசய்வதவும் அவனன்தறமா.

எப்தபமாத யமாருக்கு எந்தேப் பரிகசத் தேரதவண்டும், அகதே எப்படித் தேரதவண்டும் 
என்தறல்லமாம் அப்பனமான சிவதபருமமான் அறிவமான், அவகன அறிந்தேவர்கள் யமார்? 
(யமாருமில்கல.)

இந்தேப் பூமியிதல உள்ள இத்தேகன உயிர்ககளயும், இனி வரப்தபமாகும் அத்தேகன 
உயிர்ககளயும் சிறப்தபமாடு கமாத்த, அழித்த, உருவமாக்குவத அவனல்லவமா!
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அன்புதேகனத் தினம்தபமாழியும் அரியமனம் தகமாடுக்கின்றமான்,

பின்னதேகன மறக்ககவத்தப் தபரியவிதேம் சிரிக்கின்றமான்,

இன்னலிகன உளத்தணேர்ந்தேமால் இனியதபரும் வழிகமாட்டிப்

தபமான்னுருவன் பிகழேதபமாறுத்தப் தபமாலங்கழேல்கள் ஈகின்றமான்.

தபருமமான், தினமும் அன்கபப் தபமாழியும் அரிய மனத்கதேக் தகமாடுக்கின்றமான், பிறகு, 
அதேகன மறக்ககவத்தப் தபரிதேமாகச் சிரிக்கின்றமான். இதேனமால் வரும் இன்னகல 
உள்ளத்தேமால் உணேர்ந்தேமால், இனிய, தபரிய வழிகயக் கமாட்டுகிறமான், பிகழேகயப் 
தபமாறுத்த ஆதேரிக்கின்றமான், அந்தேப் தபமான்னுருவன் தேன்னுகடைய தபமாற்கழேல்கள் 
அணிந்தே திருவடிககள நமக்குத் தேருகின்றமான்.
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வட்டைமிட்டு வண்டுதமமாய்க்க வற்றிடைமாமல் ததேன்சுரக்கும்

இட்டைமமான மமாகலசூடி எங்களன்கன பக்கநிற்க

உட்சுரக்கும் அன்புதவள்ளம் உலககனத்தம் மூழகடிக்க

நட்டைமமாடும் எம்பிரமாகன நமாம்வணேங்க நன்கமகூடும்.

ததேன் வற்றமாமல் சுரக்கிற மலர்களிதல வண்டுகள் வட்டைமிட்டு தமமாய்க்கின்றன, 
அத்தேககய மலர்ககளக் தகமாத்தக் கட்டிய மமாகலகய விரும்பிச் சூடியவன் தபருமமான்,
எங்கள் அன்கன, மகலமகள் அவனருதக நிற்கிறமாள், தபருமமானுக்குள் சுரக்கும் 
அன்புதவள்ளம் உலககனத்கதேயும் மூழகடிக்கிறத, அவ்வமாறு நடைனமமாடும் எங்கள் 
பிரமாகன வணேங்கினமால் நன்கம கூடும்.
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ஆற்றுநீரும் தண்டைமதியும் அழேகுமமானும் மழுவுங்கண்டு

தபமாற்றிதநஞ்சம் பமாடிதநகிழேப் பூகசயுள்ளில் நித்தேநிகழே

நமாற்றுகமாற்றில் குனிதேல்தபமால நன்குபணியும் தபமாதநமாதேர்

வீற்றிருப்பர் நம்மனத்தில், தவறுவரமும் தவண்டைதலத.

தபருமமானின் திருமுடியிதல கங்ககயமாற்று நீகரயும், நிலமாத் தண்டைத்கதேயும், அவரத 
திருக்கரங்களில் அழேகிய மமாகனயும் மழுகவயும் கண்டு தபமாற்றுகிதறமாம், தநஞ்சம் 
அவருகடைய புககழேப் பமாடி தநகிழகிறத, உள்தள ஒவ்தவமாரு கணேமும் அவருக்குப் 
பூகச தசய்கிதறமாம், கமாற்றிதல நமாற்று குனிவகதேப்தபமால நன்கு பணிகிதறமாம், 
அவ்வமாறு பணியும்தபமாத, நமாதேர் நம் மனத்தில் வீற்றிருப்பமார், அவரிடைம் தவறு 
வரங்கள் எவற்கறயும் தகட்கத் ததேமான்றமாத.
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மமாதேவங்க ளமாகுதபயர், மன்னவருஞ் தசமால்லுதபயர்,

ஓதேஇனி தேமானதபயர், உண்கமயுரு வமானதபயர்,

ஆதேரித்தத் தேமாங்குதபயர், அன்புமகழே யூறுதபயர்,

நமாதேரவர் நல்லதபயர், நமான்மகறகள் ஓததபயர்.

சிறந்தே தேவங்களமாகத் திகழும் திருப்தபயர், மன்னவர்களும் தசமால்லும் திருப்தபயர், 
ஓதவதேற்கு இனிய திருப்தபயர், உண்கமயுருவமாகத் திகழும் திருப்தபயர், 
எல்லமாகரயும் ஆதேரித்தத் தேமாங்கும் திருப்தபயர், அன்புமகழே ஊறுகின்ற திருப்தபயர், 
நமாதேரமான சிவதபருமமானின் நல்ல திருப்தபயர், நமான்மகறகளும் ஓதகின்ற 
திருப்தபயர்.
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ததேடுபவர்க் தகட்டுதபயர், ததேளிவுதேகனச் சுட்டுதபயர்,

கமாடுநடை மமாடுதபயர், கண்ணேப்பர் சூடுதபயர்,

ததேமாடுதசவி தகமாண்டைதபயர், ததேமால்லுலகும் கண்டைதபயர்,

ஈடுஇகணே யற்றதபயர், எவ்வுயிர்க்கு முற்றதபயர்.

ததேடுபவர்களுக்கு எட்டும் திருப்தபயர், ததேளிகவச் சுட்டிக்கமாட்டும் திருப்தபயர், 
கமாட்டிதல நடைனமமாடும் தபருமமானின் திருப்தபயர், கண்ணேப்பர் சூடுகின்ற 
திருப்தபயர், திருச்தசவியிதல ததேமாடைணிந்தே தபருமமானின் திருப்தபயர், பகழேய 
உலகிலும் திகழந்தே திருப்தபயர், ஈடு, இகணேயற்ற திருப்தபயர், எல்லமா உயிர்களுக்கும்
ஏற்ற திருப்தபயர்.
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அண்டைதமமாடு பல்லுலகம் அதிரநடை மமாடுகிற

புண்ணியரின் தேமாள்பணிய, பூததேமாடுத்த மமாகலயிடை,

அண்ணேலவர் கமாட்டுகிற அன்புவழி மீததசல

நண்ணிடுவம் ஆலயத்கதே, நற்கதியின் வமாயிலத.

அண்டைமும் பல உலகங்களும் அதிரும்படி நடைனமமாடுகிற புண்ணியரின் 
திருவடிககளப் பணிதவமாம், பூக்ககளத் ததேமாடுத்த மமாகலயமாக்கி அவருக்கு 
இடுதவமாம், அண்ணேல் கமாட்டுகின்ற அன்புவழியில் தசல்தவமாம், அதேற்கமாக ஆலயத்கதே
தநருங்குதவமாம், அததவ நல்ல கதிக்கமான வமாயில்.
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விண்ணேவரும் பல்முனியும் தவண்டுகிற தபமான்னுருவன்,

தபண்கணேயிடைங் தகமாண்டைகுரு, தபதேமிலி, ஞமானமகழே,

மண்சுமந்த பிட்டுவந்தே கமக்கழுத்தேன் ஆலருந்தி,

வண்டுககளப் தபமால்பரமன், வள்ளலடி தமமாய்த்திடுவம்.

ததேவர்களும் பல முனிவர்களும் தவண்டுகிற தபமான்னுருப் தபருமமான், மகலமககள 
இடைத்தில் தகமாண்டை குரு, எவ்வுயிர்மீதம் தபதேம் கமாட்டைமாதேவன், ஞமானமகழே, 
மண்கணேச் சுமந்த, பிட்கடை விரும்பி உண்டைவன், நஞ்கச உண்டு திருக்கழுத்தில் ககற 
தகமாண்டைவன், அத்தேககய பரமன், வள்ளலின் திருவடிகளில் வண்டுககளப்தபமால் 
தமமாய்த்திடுதவமாம்.
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இப்புவிகள் ததேமான்றுமுன்தன இருந்தேவனும், பின்னமாளில்

அப்புவிகள் ஊழிதகமாள்ளும் அப்தபமாழுதில் இருப்பவனும்

ஒப்புதசமால ஒருவரிலமான், உலகதிர நடைம்புரிவமான்,

தசப்புதமமாழி மமானவகளச் தசம்பகுதி எனக்தகமாண்டைமான்.

இந்தே உலகங்கள் ததேமான்றுமுன்தப இருந்தேவன், பின்னமாளில் அவற்கற ஊழிக்கமாலம் 
அழிக்கும்தபமாதம் இருக்கப்தபமாகிறவன், தேனக்கு இகணேயமாகச் தசமால்ல ஒருவரும் 
இல்லமாதேபடி தேனித்தவமமானவன், உலகம் அதிரும்படி நடைனம் புரிகிறவன், இனிய 
தசமாற்ககளப் தபசும் மமான்தபமான்ற மகலமககளத் தேன் உடைலின் சிறந்தே பகுதியமாகக் 
தகமாண்டைவன்.
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மகல,கமாடு, வயல்,பமாகல, மமாக்கடைதலன் தறப்புறமும்

அகலவீசிப் பல்வளங்கள் அற்புதேமமாய்ச் தசர்வததேல்லமாம்

மகலயரசன் நன்மககள மணேக்கின்ற மமாததேவன்,

சிகலயின்றி முப்புரங்கள் சிகதேத்தேருளுங் தகமான்வரமமாம்.

மகல, கமாடு, வயல், பமாகல, சிறந்தே கடைல் தபமான்ற பகுதிகளிதலல்லமாம் பல வளங்கள் 
அகலயகலயமாக, அற்புதேமமாகச் தசர்வத எதேனமால்?

மகலயரசனின் நல்ல மகளமாகிய பமார்வதிகய மணேக்கும் மமாததேவன், வில்லின்றி 
முப்புரங்ககளச் சிகதேத்த உலகுக்கு அருள்தசய்தே தேகலவனின் வரத்தேமால்.
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தேண்ணிலவு, பூமிதயமாடு தேகிக்கின்ற சூரியகனப்

பண்ணியவர் யமாதரங்கள் பரமதனனப் தபசுங்கள்,

உண்ணுகிற, அருந்தகிற உயர்ந்தேதபமாருள் அத்தேகனயும்

புண்ணியவர் தசய்தேதிறம் புவியறியப் பமாடுங்கள்.

குளிர்ந்தே நிலவு, பூமி, தேகிக்கின்ற சூரியகனதயல்லமாம் தசய்தேவர் யமார்?

எங்கள் பரமன்தேமான்; இதேகன உரக்கப் தபசுங்கள்.

நமாம் உண்ணுகிற, அருந்தகிற சிறந்தே தபமாருட்கள் அகனத்கதேயும் அந்தேப் 
புண்ணியர்தேமான் தசய்தேமார். அவருகடைய திறத்கதேப் பூமி அறியும்படி பமாடுங்கள்.
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கண்ணியமும் பல்லுயிர்தமல் கசிகின்ற அன்புதகமாண்டை

ததேமாண்டைதரன நகமயமாக்குந் தூயவகனப் தபமாற்றுங்கள்,

கண்தணேமான்கற உளத்தக்குள் கட்டைகமத்ததே இருளகற்றும்

தவண்சிகரத் தேமர்ந்தேகுரு, தவளடிகள் பணியுங்கள்.

கண்ணியமும், பல உயிர்களின்தமல் கசிகின்ற அன்பும் தகமாண்டைவர் சிவதபருமமான், 
அவருகடைய ததேமாண்டைரமாக நம்கம ஆக்கும் தூயவர், அவகரப் தபமாற்றுங்கள்.

நம் உள்ளத்தக்குள் ஒரு கண்கணேக் கட்டைகமத்த, உள்ளத்த இருகள அகற்றுகிற 
தபருமமான், தவண்சிகரத்திதல அமர்ந்தே குருநமாதேர், தேகலவர், அவருகடைய 
திருவடிகளில் பணியுங்கள்.
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வமார்குழேலி, ததேன்தமமாழிகய வமாஞ்கசதயமாடு தேன்னுடைலின்

ஓர்பகுதி என்றகணேக்கும் ஒளிநிகறந்தே தசஞ்சகடையர்,

சமார்ந்தவரும் பத்தேருக்குச் சமாதேகனகள் தேருபவகரப்

பமார்த்தேவுடைன் தவர்த்தவிழி பரவசமும் ஆகுவதமமா!

நீண்டை கூந்தேகலக் தகமாண்டைவள், ததேன்தபமான்ற தசமாற்ககளப் தபசுகிறவள், 
மகலமகள்,

அத்தேககய மகலமககள அன்தபமாடு தேன் உடைலின் ஒரு பகுதியமாக 
அகணேத்தக்தகமாள்ளும் தபருமமான், ஒளி நிகறந்தே, சிவந்தே திருச்சகடைகயக் 
தகமாண்டைவர், தேன்கனச் சமார்ந்த வருகின்ற பக்தேர்களுக்குச் சமாதேகன தசய்யும் திறகனத் 
தேருபவர்,

நமாம் அவகரப் பமார்ப்தபமாதமமா, அவ்வமாறு பமார்த்தேவுடைன் நம்முகடைய விழிகள் தவர்த்த 
ஆனந்தேக் கண்ணீர் தபமாழியப் பரவசமமாகி நிற்தபமாதமமா!
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ஊர்விகடையும், தேமார்,நிலவும், உவந்தேணிந்தே புலியுரியும்

கமார்முகிகலப் தபமால்கருத்தே கழுத்தேழேகும், தசமாதிதேனில்

சீர்மிகுந்தே கலன்கதளனச் சீறுபல பமாம்புகளும்

பமார்த்தேழுத தேமாள்பணிந்த பக்குவமும் ஆகுவதமமா!

தபருமமான் ஊர்ந்தவரும் கமாகளகயயும், அவர் அணிந்திருக்கும் மமாகல, பிகற 
நிலகவயும், அவர் மகிழந்த அணிந்திருக்கிற புலித்ததேமாகலயும், கருத்தே 
தமகத்கதேப்தபமால் கருத்திருக்கும் திருக்கழுத்தின் அழேககயும், தசமாதிவடிவமான 
அவருகடைய திருதமனியிதல சிறந்தே அணிகலன்ககளப்தபமால் சீறுகின்ற பல 
பமாம்புககளயும் நமாம் பமார்ப்தபமாதமமா, அவ்வமாறு பமார்த்த, அழுத, அவருகடைய 
திருவடிகளில் பணிந்த பக்குவமமாதவமாதமமா!
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கள்ளமனம் உள்ளவர்தேம் ககயிலகப் படுவதிகல,

உள்ளமதில் நல்லுணேர்ச்சி உள்ளவகர விடுவதிகல,

அள்ளமிகு அருட்குவியல், அகனத்தயிரின் தேஞ்சநிகல,

வள்ளலவன் தபயர்தசமாலவும் வமாழவினிக்கும், ககப்பதிகல.

கள்ளமனம் உள்ளவர்களுக்குப் தபருமமான் அகப்படுவதில்கல, உள்ளத்தில் 
நல்லுணேர்வு தகமாண்டைவர்ககள அவர் எப்தபமாதம் விடுவதில்கல,

அள்ள அள்ளப் தபருகும் அருட்குவியல் அவர், அகனத்த உயிர்களும் தேஞ்சமகடையும் 
இடைம், அந்தே வள்ளலின் தபயகரச் தசமான்னமால் வமாழவு இனிக்கும், கசக்கமாத.
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மழுதவந்தி பிறவிதயனும் மயக்கநிகல அறுக்கிறவன்,

புழுவகனய புல்லருக்கும் புனிதேவழி கமாட்டுபவன்,

ஒழுக்கதமமாடு வமாழபவர்தேம் உள்ளமகதே ஆள்கிறவன்,

பழுத்தேமனம் தகட்பவகரப் பக்குவங்கள் தசய்கிறவன்.

மழுதவந்திய தபருமமான், பிறவி என்கிற மயக்கநிகலகய அறுக்கின்றமார், புழுவுக்குச் 
சமமமான புல்லருக்கும் புனிதே வழிகயக் கமாட்டுகிறமார், ஒழுக்கத்தடைன் வமாழபவர்களின் 
உள்ளத்கதே ஆள்கின்றமார், மனம் பழுக்கதவண்டும் (முதிர்ச்சியகடையதவண்டும்) என்று 
தகட்பவகரப் பக்குவமமாக்குகின்றமார்.
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பன்னூல்கள் தசமால்கின்ற பன்னூறு தேத்தவங்கள்

அன்றமாடைம் பின்பற்ற ஆரமால்தேமான் ஆவதண்டு?

முன்தனமார்கள் வழிகண்டைமார், முக்கண்ணேன் வழிநின்றமார்,

நன்னீறு பூசித்தேமான் நதியணிகயப் பூசித்தேமார்.

பல நூல்களும் தசமால்கின்ற பல நூறு தேத்தவங்ககளத் தினந்ததேமாறும் பின்பற்ற யமாரமால் 
முடியும்?

ஆகதவ, நம் முன்தனமார்கள் ஒரு வழி கண்டைமார், முக்கண்ணேன் சிவதபருமமானின் வழி 
நின்றமார், நல்ல திருநீறு பூசிக்தகமாண்டைமார், நதிகய அணிந்தே தபருமமாகன வழிபட்டைமார்.
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எப்தபமாத எததவண்டும், எததவண்டைமா தமன்தறன்றவ்

அப்தபமாத உகரக்கின்ற அருந்தகணேவர் ஆருண்டு?

முப்தபமாதம் உடைன்வருநம் முன்ததேமான்றி தேமாள்பணிய,

தேப்தபத, எல்லமாமும் தேககதவமாடு அகமயுங்கமாண்.

எப்தபமாத எத தவண்டும், எத தவண்டைமாம் என்தறல்லமாம் அவ்வப்தபமாத தசமால்கின்ற 
அரிய தகணேவர் யமார்?

எப்தபமாழுதிலும் நம்தமமாடு வருகின்றவர், அகனத்தக்கும் முன்பு ததேமான்றிய நம் 
தேகலவர், அவருகடைய திருவடிககளப் பணிதவமாம், அதேன்பிறகு, நம் வமாழவில் 
தேவதறன்பததே இல்கல, அகனத்தம் சிறப்பமாக அகமயும்.
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அத்திமுகன் அத்தேனவன் அழேகுமலர்த் திருவடிகள்

பத்திதயமாடு பற்றுபவர் பற்றுபிற பறந்ததேமாழியும்

சத்திதயமாடு வந்ததினம் சத்தியர்க்குத் ததேம்புதேரும்

நித்தியகன நின்மலகன நிசிநடைகனத் ததேமாழுதிடுவம்

ஆகனமுகனின் தேந்கதே, சிவதபருமமானின் அழேகு மலர்த் திருவடிககளப் பக்திதயமாடு 
பற்றுபவர்களுகடைய மற்ற பற்றுகள் பறந்ததேமாடும்,

தினந்ததேமாறும் சக்தியுடைன் ததேமான்றி, உண்கமகயப் பின்பற்றுதவமாருக்குத் ததேம்பூட்டும் 
தபருமமான், என்றும் நிகலத்திருப்பவர், குற்றமற்றவர், நடுநிசியில் நடைனமமாடுபவர், 
அவகரத் ததேமாழுதவமாம்.
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கத்தியழு(ம்) அசுரனுக்குக் கத்திதேரு தேத்தவகனச்

சித்தேமதில் கவக்கவரு சிறப்புககள உகரப்பததேவர்?

பித்தேனவன் பமாதேங்களில் பித்ததகமாளப் பிறவியறும்,

வித்தேகனின் எண்ணேமகதே வித்திடுவம் மனவயலில்.

அசுரனமாகிய ரமாவணேன் மகலயின்கீழ அகப்பட்டுக் கத்தி அழே, அவனுக்குச் 
சந்திரஹமாசம் எனும் வமாகளத் தேந்தே தேத்தவன், சிவதபருமமாகனச் சிந்திப்தபமாம், 
அதேன்மூலம் வரும் சிறப்புககள யமாரமால் தசமால்ல இயலும்?

பித்தேனமாகிய தபருமமானின் பமாதேங்களில் பித்தகவத்தேமால் பிறவிதநமாய் அறுந்ததபமாகும், 
அந்தே வித்தேகனின் எண்ணேத்கதே மன வயலில் ஊன்றுதவமாம்.
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கண்ணுக்குள் கருத்தக்குள் ககதமய்தசய் ததேமாண்டுக்குள்

அண்கமக்குள் ததேமாகலவுக்குள் அன்புக்குள் பண்புக்குள்

உண்கமக்குள் தபமாய்கமக்குள் உளத்தக்குள் அறிவுக்குள்

தபண்பமாதிப் தபம்மமானமார் தபரன்தபமா(டு) இருக்கின்றமார்.

கண்ணில், கருத்தில், ககயும் உடைலும் தசய்கிற ததேமாண்டில், அருகில், ததேமாகலவில், 
அன்பில், பண்பில், உண்கமயில், தபமாய்கமயில், உள்ளத்தில், அறிவில்... இப்படி 
எங்கும் தபரன்தபமாடு நிகறந்திருப்பவர், மகலமககளப் பமாதி உடைலமாகக் தகமாண்டை 
தபருமமானமார்.
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வமாக்குக்குள் சிந்கதேக்குள் வழேகமக்குள் புதகமக்குள்

ஆக்ககக்குள் அருவத்தள் அறிந்தேவற்றுள் அறியமாவுள்

ஊக்கத்தள் ஐயத்தள் உவககக்குள் ததேளிவுக்குள்

நீக்கமற நிகறந்தள்ளமார் நிலமாத்தண்டை எழிற்சகடையமார்.

தசமால்லில், சிந்தேகனயில், வழேக்கமமானவற்றில், புதகமயமானவற்றில், உடைலில், 
அருவத்தில், அறிந்தேவற்றில், அறியமாதேவற்றில், மன ஊக்கத்தில், ஐயத்தில், 
மகிழச்சியில், ததேளிவில்... இப்படி எங்கும் நீக்கமற நிகறந்திருப்பவர், பிகற நிலகவச்
சூடிய அழேகிய திருச்சகடைகயக் தகமாண்டை சிவதபருமமான்.
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தபம்மமானின் தேமாள்பற்றிப் பிறவிதயனும் தபருங்குற்றம்

நம்மருதக வமாரமாமல் நலியும்நமாள் என்கறக்தகமா,

அம்மமாகன இடைங்தகமாண்டை அம்மமாகன நமாம்தபமாற்றிச்

தசம்மமாந்த மனம்தநகிழந்த சிரிக்கும்நமாள் என்கறக்தகமா!

தபம்மமானின் திருவடிககளப் பற்றி, அதேன்மூலம், பிறவி என்கிற தபரிய குற்றம் 
நம்மருதக வரமாமல் நலிந்ததபமாகும் நமாள் என்கறக்தகமா!

மகலமகளமாகிய அந்தே மமாகனத் தேன் இடைப்புறத்தில் தகமாண்டை அம்மமாகன நமாம் 
தபமாற்றி, தசம்மமாந்த நின்று, மனம் தநகிழந்த சிரிக்கின்ற நமாள் என்கறக்தகமா!
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வல்லமாகனத் ததேமாலுரித்தே வல்லமாகன நமாம்கண்டு

நல்தலமார்கள் பணிபமாதேம் நமாடும்நமாள் என்கறக்தகமா,

தசல்லமாதே வழிகதளல்லமாம் சிறுகமதேமான் என்றுணேர்ந்த

கல்லமாலமார் தசமான்னவழி கற்கும்நமாள் என்கறக்தகமா!

வலிய யமாகனயின் ததேமாகல உரித்தே வல்லவகன நமாம் கமாணும் நமாள், நல்தலமார்கள் 
பணிகின்ற அவருகடைய திருவடிககள நமாடும் நமாள் என்கறக்தகமா!

நல்லவர்கள் தசல்லமாதே வழிகதளல்லமாம் சிறுகமயமானகவ என்பகதே நமாம் உணேர்ந்த, 
கல்லமாலின்கீழ ஞமானம் உகரத்தே சிவதபருமமான் தசமான்ன வழிகயக் கற்கும் நமாள் 
என்கறக்தகமா!
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பிகறசூடும் தசஞ்சகடையமான், தபண்ணிடைத்ததே தநசமுளமான்,

மகறவமாணேர் புகழததேவன், மகலவில்லமாய் வகளவீரன்,

ககறமிடைற்றுப் தபரழேகன், கழேல்தகமாஞ்சும் நகடைநமாதேன்,

உகறகின்றமான் மனத்தள்தள, ஒருதன்பம் நமக்தகத?

பிகற நிலகவச் சூடிய சிவந்தே திருச்சகடைகயக் தகமாண்டைவர், மகலமகள்மீத தநசம் 
தகமாண்டைவர், தவதேத்திதல வல்லவர்கள் புகழகின்ற ததேவர், மகலகய வில்லமாக 
வகளக்கின்ற வீரர், திருக்கழுத்திதல ககறகயக் தகமாண்டை தபரழேகர், வீரக் கழேல் 
தகமாஞ்சுகிற நகடைகயக் தகமாண்டை நமாதேர் நம் மனத்தில் தேங்கியுள்ளமார், நமக்குத் 
தன்பங்கள் ஏத?
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மழுதவந்தம் எழிற்ககயன், மமாததேவி அகணேதமய்யன்,

குழுத்ததேவர் பணிபமாதேன், குவலயத்கதே அளிதவதேன்,

விழுப்தபமாருளமாய்த் திகழதகமாமமான், விளக்தகமாடு வழிதசய்வமான்

முழுதேமாக மனத்தள்ளமான், தமமாய்க்கமாத நகமத்தயரம்.

மழுகவ ஏந்தம் அழேகிய கககயக்தகமாண்டைவர், மமாததேவி மகலமகள் அகணேக்கின்ற 
திருதமனிகயக்தகமாண்டைவர், ததேவர்கள் குழுவமாக வந்த வணேங்குகிற 
திருப்பமாதேங்ககளக்தகமாண்டைவர், உலகத்கதேக் கமாக்கும் தவதேவுருவமானவர், சிறந்தே 
உண்கமயமாகத் திகழும் தேகலவர், பமாகதே அகமத்த, அதில் நடைக்க தவளிச்சத்தக்கமாக 
விளக்கும் தேருபவர் நம் மனத்தில் முழுகமயமாக இருக்கிறமார், தயரங்கள் நம்கம 
தநருங்கமாத.
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முத்தேகனய முறுவதலமாடு முத்திதேரும் மூப்பிலமான்

சத்திதயமாடு ஆடுககயில் சகமுழுதம் ஆடுத,

இத்தினமும் எத்தினமும் இந்நடைனம் கண்டிடை

மத்தேமணி அத்தேனவன் மலர்ப்பதேங்கள் பற்றுவம்.

முத்தப்தபமான்ற புன்முறுவதலமாடு நமக்கு முக்திகயத் தேரும் தபருமமான், மூப்பில்லமாதே 
இகளஞரமான சிவதபருமமான் சக்திதயமாடு ஆடுககயில், இந்தே உலகம் தமமாத்தேமும் 
ஆடுகிறத.

இன்கறக்கும் என்கறக்கும் இந்தே நடைனத்கதேக் கண்டிடைதவண்டும், அதேற்கு, ஊமத்தே 
மலகர அணிகிற நம் தேந்கதேயின் மலர்த் திருவடிககளப் பற்றுதவமாம்.
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தபமான்னகனய தமனிதேனில் தபமாடியணியும் நமாயகன்

அன்னமவள் கூடைநடைம் ஆடுதமழில் அற்புதேம்,

இன்னமித தவண்டுதமன இதேயமத ஏங்கிடை,

தேன்னுவகம ஆகிறவன் தேந்திடுவன் அவ்வரம்.

தபமான்தபமான்ற திருதமனியில் திருநீற்கற அணியும் நமாயகன், அன்னமமாகிய 
மகலமகளுடைன் நடைனமமாடும் அழேகு, அற்புதேமமானத.

இந்தே நடைனத்கதே இன்னும் கமாணேதவண்டும் என்று இதேயம் ஏங்குகிறத, தேனக்குத் 
தேமான்மட்டுதம உவகமயமாகக்கூடிய சிவதபருமமான் அவ்வரத்கதே நமக்கு அருள்வமான்.
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ஆலமத தபமாங்கிவர, அமரரவர் நடுங்கிவிழே,

சீலமிகு சுந்தேரனும் சிரித்தேபடி அகதேயருந்தே,

வமாலறிவன் மங்ககயவள் வந்தேவனின் மிடைறுததேமாடை,

ஆலமுத ஆகிவிடை, அதிசயித்தத் ததேவர்ததேமாழே.

பமாற்கடைலில் நஞ்சு தபமாங்கிவந்தேத, அகதேக்கண்டு அமரர்கள் நடுங்கி விழுந்தேமார்கள்,

சிறப்பு மிகுந்தே சுந்தேரதனமா சிரித்தேபடி அகதே அருந்தினமான், தூய, அறிவு வடிவமான 
அப்தபருமமானின் மங்கக (மகலமகள்) அருதக வந்த தபருமமானின் திருக்கழுத்கதேத் 
ததேமாட்டைமார்,

உடைதன, நஞ்சு அமுதேமானத. அகதேக்கண்டு ததேவர்கள் அதிசயப்பட்டுத் ததேமாழுதேமார்கள்.
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ததேவியவள் திருக்கரங்கள் தண்டியதம் ஆலமத

நமாவினிலப் புண்ணியனின் நற்தபயகரச் தசமால்லிதினம்

பமாவினிலப் தபம்மமானின் பண்புககளப் பமாடி,மலர்

தூவிமகிழ பத்தேதரனத் தூவடிவம் தகமாண்டைததேன்ன!

தபருமமான் நஞ்கச உண்டைதபமாத, ததேவி அவருகடைய திருக்கழுத்கதேத் ததேமாட்டைமாள், 
மறுகணேம் என்ன ஆனத ததேரியுமமா?

புண்ணியரமான சிவதபருமமானின் நல்ல திருப்தபயகரத் தினந்ததேமாறும் நமாவமால் 
தசமால்லி, பமாடைல்களிதல அந்தேப் தபம்மமானின் பண்புககளப் பமாடி, மலர் தூவி 
மகிழகிற பக்தேர்ககளப்தபமால் அந்தே நஞ்சு தூய வடிவம் தகமாண்டைத, அமுதேமாக 
மமாறிவிட்டைத, இத என்ன அதிசயம்!
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கண்ணுக்கும் கருத்தக்கும் கவின்தசர்க்கும் அணிகலன்,

உண்கிறகவ, உன்னுபகவ உள்ளிருக்கும் நற்தபமாருள்,

எண்ணேத்தில், இயக்கத்தில் இகயந்தள்ள உயர்நிகல,

தேண்ணேமாத்தி சூடியநம் கதேயலகன பமாகனமாம்.

கண்ணுக்கும் கருத்தக்கும் அழேகு தசர்க்கும் அணிகலன், உண்கிறகவ, சிந்திக்கிறகவ 
என அகனத்தினுள்ளும் இருக்கும் நல்ல தபமாருள், எண்ணேத்தில், தசயலில் 
இகயந்தள்ள உயர்ந்தே நிகல, இகவ அகனத்தம், குளிர்ந்தே ஆத்தி மலகரச் சூடிய நம் 
தபருமமான், மகலமககளத் தேன் உடைலின் ஒரு பமாகமமாகக் தகமாண்டை சிவதபருமமான்.
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தமய்,சிந்கதே தசல்லுவழி மிடைற்றமாலன் தசமால்வழி,

தபமாய்யில்லமாப் தபச்தசல்லமாம் தபமான்தமனி நல்வழி,

தசய்பணிகள் சிறத்தேதலங்கள் தசஞ்சகடையமான் ததேள்வழி,

உய்வழியிங்(கு) ஒருவழிதேமான், உகமநமாதேன் ததேமால்வழி.

உடைலும் சிந்தேகனயும் தசல்லும் வழி, திருக்கழுத்திதல நஞ்கச நிறுத்திய தபருமமான் 
தசமால்லும் வழி,

தபமாய்யில்லமாதே தபச்சு, தபமான்தபமான்ற திருதமனி தகமாண்டை தபருமமான் தசமால்லும் 
நல்ல வழி,

தசய்யும் பணிகள் சிறப்பத எதேனமால்? சிவந்தே திருச்சகடை தகமாண்டை தபருமமான் கமாட்டும்
ததேளிவமான வழியமால்,

உய்வதேற்கமான ஒதர வழி, உகமயம்கமயின் நமாதேன் கமாட்டும் ததேமான்கமயமான வழிதேமான்.
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கழேலணிந்தே திருவடியும், கருகணேதபமாழி திருக்கண்ணும்,

சுழேன்றமாடும் திருமுடியும், சுரர்தபமாற்றும் திருக்கரமும்,

பழேம்புரங்கள் தர்த்தேததபமால் பழேவிகனதர் முறுவலதம்

ததேமாழுததேழுநமாள் ஒவ்தவமான்றும் தரும்பதனகனத் தூய்தேமாக்கும்.

வீரக் கழேல் அணிந்தே தபருமமானின் திருவடி, கருகணேகயப் தபமாழிகிற அவருகடைய 
திருக்கண்கள், சுழேன்றமாடும் அவருகடைய திருமுடி, ததேவர்கள் தபமாற்றும் அவருகடைய 
திருக்கரங்கள், பகழேய முப்புரங்ககள அழித்தேததபமால நம் பகழேய விகனககளத் 
தர்க்கும் அவருகடைய திருமுறுவல்... இகவயகனத்கதேயும் தினந்ததேமாறும் ததேமாழுத 
எழுதவன், தரும்கபப்தபமான்ற சிறியவனமான என்கன இந்தேப் பிரமார்த்தேகன 
தூய்கமயமாக்கும்.

110



98

உரியணிந்தே திருவகரயும், உடுக்தகந்தம் திருக்கரமும்,

அரிமகலந்தே திருவடியும், அயன்திககத்தே திருமுடியும்,

பரிவனிரு விழிபறிக்கப் பதேறியவுன் திருவுளமும்,

உரிகமயிதலன் இவன்கமாணே உதேவிகனதய, தபருமனத்ததேமாய்!

புலித்ததேமால் அணிந்தே தபருமமானின் திரு இடுப்பு, உடுக்கக ஏந்தகிற அவருகடைய 
திருக்கரம், விஷ்ணு ததேடி மகலத்தப்தபமான அவருகடைய திருவடி, பிரமன் ததேடி 
திககத்தப்தபமான அவருகடைய திருமுடி, அன்புள்ள கண்ணேப்பர் தேன்னுகடைய இரு 
விழிககளயும் பறிக்க முகனந்தேதபமாத பதேறிச்தசன்று தேடுத்தே அவருகடைய 
திருவுள்ளம்... இவற்கறதயல்லமாம் கமாணும் உரிகம எனக்கில்கல, ஆனமாலும், 
தபருமனத்ததேமாடு எனக்கு உதேவினமாதய, உன்னுகடைய திருக்கமாட்சிகயக் கமாட்டினமாதய, 
தபருமமாதன!
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புலகனந்தம் ஆள்கின்ற தபமாலிவில்லமா நிலன்நமாங்கள்,

நிலவு,நதி முடிசூடும் நின்மலதனமா அதகருதேமான்,

தபமாலங்கழேல்கள் சத்தேமிடைப் புகுகின்றமான் மனத்தள்ளில்,

நலம்தபருக்கிப் பிகழேதபமாக்கி நடுகின்றமான் அன்புவிகதே.

ஐம்புலன்களமால் ஆளப்படுகின்ற தபமாலிவில்லமாதே நிலம்தேமான் நமாங்கள்,

ஆனமால், பிகற நிலகவயும் கங்ககயமாற்கறயும் சூடிய தபருமமான், குற்றமற்ற 
சிவதபருமமான் அவ்வமாறு எண்ணி எங்ககளக் ககவிடைவில்கல, தேன்னுகடைய 
தபமாற்கழேல்கள் சத்தேமிடை எங்கள் மனத்தக்குள் புகுகின்றமான், நலகனப் தபருக்கி, 
பிகழேகய நீக்கி, அன்கப விகதேயமாக நடுகின்றமான்.
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வமாழக்ககயதேன் இழுப்தபற்று வமாகதேக்குள் விழுகின்தறமாம்,

ஆழகடைலுள் தபமாங்குவிடைம் அகதேயுண்டை அண்ணேதலங்கள்

தேமாழகுணேங்கள் தேமான்தபமாறுத்தத் தேவறுககள அறநீக்க,

மூழகுகிதறமாம் அவளருளில், முக்கண்ணேன் தேமாள்நிழேலில்.

வமாழக்கக எங்ககள எந்தேத் திகசயில் இழுக்கிறததேமா அந்தேத் திகசயில் நமாங்கள் 
தசல்கிதறமாம், சிரமப்படுகிதறமாம்,

ஆழகடைலில் தபமாங்கிய நஞ்கச உண்டை அண்ணேல் எங்களுகடைய தேமாழந்தே குணேங்ககளப்
தபமாறுத்தக்தகமாண்டைமான், தேவறுககள முழுக்க நீக்கினமான், ஆகதவ, நமாங்கள் 
அப்தபருமமானின் அருளில் மூழகுகிதறமாம், முக்கண் தபருமமானின் திருவடி நிழேலில் 
வமாழகிதறமாம்.

(நிகறந்தேத)
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